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Goiânia, 14 de junho 2017
RELACIONAMENTO COM DEUS – COMO ERA NO PRINCÍPIO?

Gênesis 3; Tiago 4:8a

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Escreva na folha de papel: “É errado ficar em pé enquanto todos estão
sentados”. Não deixe que ninguém veja essa frase antes da dinâmica começar; Peça que todos fiquem sentados e
escolha uma pessoa para participar da dinâmica. Cubra os olhos dessa pessoa e peça que ela fique em pé; sente-se
e mostre a frase para todas as pessoas presentes, peça que ninguém leia a frase em voz alta. Pergunte para a pes-
soa que está em pé e com os olhos vendados se ela está cometendo algum erro naquele momento. Naturalmente a
pessoa dirá que “não”, pois não está vendo a frase que está escrita no papel. Pergunte mais vezes e insista.  Peça
para a pessoa retirar a venda e ler a frase, diga que o que está escrito (é só um exemplo). Fale para ela: “Já que
você agora sabe que está cometendo um erro, que você irá fazer?” Naturalmente a pessoa irá se sentar! - Quando
cobrimos os olhos da pessoa representamos todos que cometem pecados, mas não têm o conhecimento de que
está pecando. A partir do momento que a pessoa toma conhecimento da Palavra e reconhece seus pecados, ela
precisa tomar uma decisão: continuar pecando ou se arrepender e deixar de pecar. O ato de a pessoa sentar após
ler a frase representa o ato de arrependiment0.

LOUVOR: Não há amigo melhor que meu Jesus; Obedecer; Jesus nos manda orar.

FALANDO A VERDADE:  Semana passada, aprendemos que Deus deseja ser nosso melhor amigo. Temos vá-
rias formas de nos relacionar com Ele tais como através da leitura da palavra, da oração e outras. Mas você sabia
que houve uma época que o Senhor Deus se relacionava com o homem face a face? (Isto é, conversava frente a
frente). O homem podia ver Deus! Mas infelizmente algo terrível aconteceu para que esse relacionamento fosse
rompido…preste atenção como tudo aconteceu: Já vimos aqui sobre como Deus criou todas as coisas inclusive o
homem e a mulher. Vocês sabem de quem estamos falando? Isso mesmo, de Adão e Eva: A história deles tem um
início feliz e um fim triste. Todos nós conhecemos… Isto tudo por causa do “PECADO”. Deus disse para Adão e
Eva não comerem o fruto da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e a Bíblia nos relata, em Gênesis no capí -
tulo 3, que a serpente (que era Satanás) seduziu a mulher para que ela fizesse exatamente o contrário do que Deus
havia determinado, assim, infelizmente Eva e seu companheiro Adão comeram o fruto. Eles se afastaram e tenta-
ram se esconder de Deus, pois eles sabiam que tinham feito algo muito errado. Todos os dias, ao fim da tarde,
Deus visitava o casal no jardim do Éden. Deus os chamou, mas eles se esconderam do Senhor. Sabe crianças, não
há nada e ninguém que possa se esconder de Deus. Deus sabia onde eles estavam, mas perguntou: Onde estás? E
Adão tentou culpar Eva por comer o fruto e Eva tentou culpar a serpente, mas Deus sabia a verdade. Todos eles ti -
nham desobedecido. Então Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. E Deus os tirou do jardim, belo
e perfeito que ele tinha feito para eles. Deus colocou um anjo com uma espada flamejante de guarda à porta do
Jardim para proteger o local perfeito. Tudo havia se transformado e isto tudo porque o pecado é terrível, abomi -
nável ao Senhor Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:
Adão e Eva começaram a aprender que quando optamos por fazer o quê queremos ao invés daquilo que Deus
quer, nós estragamos as coisas boas que Deus faz por nós. Imagine um homem que está vivendo no jardim do
Éden, um lugar perfeito para qualquer pessoa morar. E todas as tardes o Deus do céu caminha pelo jardim e vai à
casa desse homem para ter uma conversa. Desfrutando da companhia do outro como bons amigos. Esse é o qua-
dro do relacionamento que existia entre Deus e Adão no jardim. É também o quadro do relacionamento que Deus
deseja ter com todos os seres humanos. Deus é santo. Para que Deus tenha esse relacionamento com uma pessoa,
ela também deve ser santa (isto é pessoa que vive longe do pecado). Quando Deus visitou o jardim, Adão era ino -
cente e sem pecado. Deus deu ao homem coisas para fazer e coisas para não fazer. O mesmo é válido para nós
hoje: Deus diz o que podemos e o que devemos fazer. Ele também diz o que não podemos e não devemos fazer.
Enquanto Adão obedeceu a Deus, o relacionamento amigável continuou. Mas quando o homem pecou (fez o que
Deus lhe disse para não fazer), Deus não podia mais ter um relacionamento próximo com ele. E foi a partir dali
que houve uma separação entre ELE e os homens. (Pois Deus é Santo e não se mistura com o pecado). Mas esse
não é o seu desejo, por isso providenciou ao homem a possibilidade de perdão e restauração de um relacionamen-
to íntimo com ele através de Jesus Cristo. Deus planeja como salvar o homem de seus pecados e tê-lo novamente
como filho e amigo. E a Bíblia nos relata este plano através de Jesus Cristo. Nós não podemos viver sem Deus, en-
tão Deus fez um caminho para nos levar de volta para ele, e este Caminho é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz.
Deus quer que você se aproxime Dele, a Bíblia diz em Tiago 4:8a diz: “Aproximem se de Deus, e ele se aproxima-
rá de vocês…”

Você que já creu nos Senhor Jesus procure não se afastar de Deus. Aproxime-se cada dia mais, sempre obedecen -
do a sua Palavra. E você que ainda não creu em Jesus, Deus quer que você se aproxime dEle, creia em Cristo que
ao derramar seu sangue nos purifica de todo o pecado e nos une novamente a Deus. Hoje você pode recebê-lo
como nosso Salvador e ter o direito de ser chamado: “FILHO DE DEUS”
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ATIVIDADE:  ESCREVA OU DESENHE DENTRO DO BALÃO COMO VOCÊ PODE SE RELACIONAR
COM DEUS:


