LIÇÃO 3: Como chegar perto de Deus?
Parte II

LEITURA BÍBLICA: LUCAS 15. 11-24
INTRODUÇÃO: Na semana passada vimos que filho mais novo deu 2 passos para se aproximar de
Deus:
1. ELE TEVE QUE CHEGAR AO SEU LIMITE. Nada muda até que cheguemos a este limite, até fiquemos
desesperados. Precisamos chegar neste ponto e ter a coragem de dizer: „Chega! Não aceito mais este
tipo de vida e não vou viver assim nem mais um dia!”. É necessário este tipo de intensidade espiritual,
esta atitude de busca sincera e de coração.
2. ELE TEVE QUE ASSUMIR A SUA RESPONSABILIDADE. Ele teve que ser honesto, assumir a própria
culpa e admitir o seu pecado. Parar de ficar culpando os outros, o passado...
HOJE VEREMOS MAIS 2 PASSOS NECESSÁRIOS PARA NOS APROXIMARMOS DE DEUS:
3. ELE TEVE QUE SE LEVANTAR E SE APRESENTAR PERANTE O SEU PAI. Ele se apresentou diante
de seu pai. Com certeza o pai queria ter ido atrás de seu filho, mas ainda que fosse difícil, sua sabedoria
o ensinava que o filho mesmo precisaria dar aquele passo. E ele estava certo; seu filho voltou por si
mesmo. Em Lucas 15, compare os versos 12 e 21 e veja a grande mudança de atitude do moço. Antes
ele exigiu “Dê minha parte”. Agora, quebrantado, ele pede ao pai “faça-me teu servo”. Antes era “dáme”, agora é “faça-me”. Ele decide mudar de uma vida autocentrada para uma vida centrada na
vontade de Deus. A nossa transformação acontece quando decidimos mudar de uma vida
autocentrada (meu trabalho, meu sucesso, meus direitos) para uma vida centrada em Deus
(faça-me como um dos teus servos). Transformação acontece quando me apresento para Deus,
necessitado e arrependido de coração, e peço a Deus para fazer na minha vida o que Ele deseja fazer, e
assim fazer de mim o homem que eu deveria ser. Deus sempre atenderá um pedido como este. Veja
Isaías 57:15
4. ELE CELEBROU, COM GRATIDÃO E LOUVOR, A SUA VOLTA PRA CASA. Quando volta pra casa, o
filho não é acusado, nem castigado, mas totalmente aceito. Ele é abraçado, beijado, e é recebido com
festa pelo pai. Esta é uma palavra de Deus para nós. Como Deus responde quando dizemos pra Ele
“basta com a minha vida anterior, eu assumo meus pecados, me arrependo e que Deus me faça um dos
seus servos”? Deus corre para nos encontrar, põe seus braços em nosso ombro e nos beija. E como o
pai da parábola, Deus também ordena; “Deem o melhor ao meu filho”. Quando voltamos para Deus,
não há condenação, mas sim uma grande celebração. Deus tem o melhor para nós, como jamais
imaginamos. Nós fomos feitos para o melhor. Não para viver uma vida boa no sentido mundano, mas
para viver a melhor vida, a que só Deus pode nos dar. Basta pedirmos: “Faça de mim exatamente o
que eu fui feito para ser”.
Só resta então celebrar a volta pra casa, o amor, o perdão e todas as demais bênçãos recebidas do Pai.
Todo que se achega perto de Deus desta maneira torna-se um adorador intenso e grato.
CONCLUSÃO: •Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida será transformada. Por
outro lado, quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais conformada com o mundo estará.
•Mais cedo ou mais tarde tudo começa a dar errado quando estamos longe de Deus.
•Qualquer pessoa que se aproximar da presença de Deus será transformado. • Ao escolhermos viver
com Deus e perto Dele, nos oferecendo a ele para que nos faça como um dos seus servos, o melhor de
Deus é liberado para nós. Por isso Paulo afirma: “para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.
• Para chegarmos perto de Deus precisamos dar alguns passos ensinados por Jesus na história:
1. Precisamos chegar ao nosso limite
2. Precisamos assumir a nossa responsabilidade
3. Precisamos nos apresentar diante de Deus
4. Precisamos celebrar com gratidão as bênçãos que o Senhor nos concede
QUAL DOS PASSOS VOCÊ PRECISA DAR HOJE? QUER FAZÊ-LO AGORA? ORAÇÃO

