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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: 
O professor pede a uma pessoa que saia da sala por alguns instantes. Com o grupo que fica combinará que eles
formarão um círculo apertado com os braços entrelaçados e não deixarão de forma nenhuma o componente que
está fora da sala entrar no círculo. Com aquele que estiver fora, o professor combinará que ele deve entrar e fazer
parte do grupo. Depois de algum tempo de tentativa será interessante discutir com o grupo como se sentiram
não deixando ou não conseguindo entrar no grupo. Muitas vezes agimos assim com Deus, Ele quer se relacionar
conosco e  colocamos barreiras impedindo-O de fazer parte de nossas  vidas.  O desejo do nosso Deus é que
abramos nossos corações e tenhamos um íntimo relacionamento com Ele.

LOUVOR: O amor de Jesus é grande e largo; A alegria está no coração; Obedecer a Deus.

FALANDO A VERDADE: Que tipo de pessoa você escolheria como amigo ou amiga? Com certeza, gostaria de
ter a companhia de alguém que tivesse os mesmos gostos, interesses que você. Em toda a Bíblia podemos ver
homens e mulheres que tiveram uma íntima amizade com Senhor. Pense no significa ter amizade com Deus. No
nosso quebra-gelo de hoje refletimos como podemos impedir de ter essa amizade, um relacionamento pessoal,
com  o  Senhor.  Mas  o  que  significa  ter  esse  relacionamento  pessoal  com  Deus?  “Relacionar” é  estabelecer
vínculos. Relacionamo-nos com nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, mas muitas vezes nos esquecemos
do nosso Criador ou em momentos de dificuldades nos afastamos completamente dEle.  Hoje aprenderemos
sobre a atitude de um homem que apesar de todas as dificuldades não se limitou a servir a Deus. Havia um
homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem honesto, temente a Deus, que se desviava do mal.
Tinha uma família bonita, com muitos filhos, riquezas e era muito feliz. Mas um dia, satanás disse a Deus:  - Jó
só é bom e temente a Deus porque tudo o que ele tem é abençoado. Se ele perder tudo, verá que vai falar mal de
Deus. E Deus permitiu que satanás tirasse tudo o que Jó possuía, menos que tocasse nele. De um dia para o
outro, os filhos de Jó morreram em uma catástrofe e ele perdeu todos os bens que possuía. Mas, mesmo assim Jó
se inclinou e adorou a Deus. - Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou:
bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus por nada. Então satanás disse: -
O homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida. Estenda a sua mão, e toque nos ossos e na carne dando-
lhe uma doença e verá se não se esquecerá e falará mal de ti. Então Deus permitiu que satanás lhe enviasse
doenças, mas não o matasse. A pele de Jó ficou coberta de lepra (feridas que corroem a pele e a carne). A mulher
de Jó dizia: - Ainda assim continua um homem bom? Amaldiçoe a Deus e morra! Mas Jó não amaldiçoou a
Deus, somente lamentou de, sendo um homem justo, ser ferido daquele jeito. Então os seus amigos fizeram
longos discursos, cada um dizendo o que achava sobre a situação, mas Jó insistia em considerar-se um homem
justo. Então, um jovem chamado Eliú, que estava por ali ouvindo a conversa falou: - Sou jovem e esperava que os
mais velhos tivessem palavras que ajudassem Jó a encontrar a sabedoria, mas como se calaram, falo eu! E Eliú
falou do poder de Deus, animando Jó a não perder a esperança e a fé. Jó estava magoado por Deus ter permitido
todo aquele sofrimento. E, num dia de tempestade, Deus perguntou a Jó: - Onde estavas quando criei o Céu, a
Terra, o mar, as plantas, os animais e tudo o que existe, para poder agora questionar minha vontade? Jó não
conseguiu responder. Do meio da tempestade, Deus continuou a falar, fazendo Jó perceber que tudo o que ele
sofria era pequeno para Deus, que podia todas as coisas. Jó, arrependido, respondeu ao Senhor: - Sei que o
Senhor pode tudo e que nada te é muito difícil… - e também disse – Meus ouvidos tinham escutado falar de ti,
mas agora os meus olhos te viram. É por isso que peço desculpas e me arrependo no pó e na cinza (no pó e na
cinza significava reconhecer que ele era nada perante Deus). Durante todo o seu sofrimento Jó não pecou contra
Deus, que lhe devolveu a saúde e lhe deu em dobro tudo o que havia perdido.

VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Apesar de todas as dificuldades Jó optou em continuar confiando em
Deus  se relacionando com Ele e tornando - o seu amigo pessoal .Em João 15:15 diz: “Já não os chamo servos,
porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que
ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês.” É incrível saber que Deus nos chama de amigos. Deus quer de nós
um relacionamento cujo intuito é criar um vínculo de intimidade eterna. Ele quer ser nosso melhor amigo! Ele
quer que contemos para Ele tudo, mesmo Ele já sabendo; Ele quer saber das nossas alegrias, nossas aflições,
nossos medos, nossos sonhos e nossos segredos. As amizades geralmente requerem algumas condições, e, na
amizade que Deus deseja conosco, muitas vezes teremos que sacrificar algumas das nossas vontades ou sonhos, e
até mudar de caminho, porém por essa amizade tudo vale muito a pena. Você que já recebeu Jesus: anseie por
ser amigo de Deus! E para seu amigo você precisa ler a Bíblia diariamente, obedeça sua palavra e tire momentos
de oração: conte a Jesus suas alegrias, aflições. Relacione se com Jesus. Se você ainda não conhece Jesus e gosta-
ria de ser Seu amigo, te encorajo hoje a buscá-Lo e a fazer uma oração para que Ele entre no seu coração, e que
você comece uma amizade duradoura e verdadeira com o Salvador.
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ATIVIDADE: Pinte, recorte as mãos e dobre nos pontilhados. Lembrando sempre que Deus quer ter um
relacionamento com você e uma das maneiras de se relacionar com Ele e através da oração: 


