Vida Vitoriosa
8 – Desenvolvendo a Amizade com Deus
“Podemos agora exultar em nosso maravilhoso novo
relacionamento com Deus — tudo por causa do que nosso
Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de
Deus” – Romanos 5:11 (NLT)

Introdução
O nosso relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos: Ele é nosso Autor e Criador,
Senhor e Mestre, Juiz, Redentor, Pai, Salvador e muito mais. Porém, a mais espantosa verdade é
esta: o Deus todo poderoso anseia ser nosso amigo! Encontramos, no Éden, o relacionamento
ideal de Deus para conosco. Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Não
existiam rituais, protocolos ou cerimônias — apenas um simples e carinhoso relacionamento
entre Deus e as pessoas que Ele criou. Livres de culpas ou medos, Adão e Eva desfrutavam de
Deus, e Deus desfrutava deles.
Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício do Senhor Jesus.
Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos
dele – 2 Co 5:18. Um antigo hino diz “Quão bondoso amigo é Cristo”, mas na verdade Deus nos
convida a desfrutar da amizade e da companhia das três pessoas da Trindade: nosso Pai (1 Jo
1:3), o Filho (1 Co 1:9) e o Espírito Santo (2 Co 13:13).
 Como desenvolver a amizade com Deus?
1. Conversando constantemente com Ele
“Orai sem cessar” – 1 Ts 5:17.
Jamais cultivaremos um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por
semana ou mesmo tendo um período de conversa diária. Uma amizade com Deus é construída
ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências do dia a dia. É lógico que é importante
estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus – como fazia o profeta Daniel –
mas, Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as
atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos.
Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando
sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando no momento.
 “Orai sem cessar” – como isso é possível?
“Orai sem cessar” significa conversar com Deus enquanto faço compras, trabalho ou realizo
qualquer outra tarefa diária. De modo prático, uma forma é utilizar “orações de um fôlego” ao
longo do dia, como muitos cristãos têm feito durante séculos. Você escolhe uma frase curta que
pode ser repetida para Jesus em uma respiração: “Tu estás comigo”; “Eu recebo a tua graça”;
“Eu dependo de ti”; “Eu quero conhecer-te”; “Eu pertenço a ti”; “Ajuda-me a confiar em ti”;
Você também pode proclamar a Palavra: “Cristo vive em mim”; “Para que eu viva em Cristo”;
“Jamais me deixarás”; “Tu és o meu Deus”; “O Senhor é o meu pastor”.
Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente
enraizadas no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, e não
controlá-lo. Seu objetivo não é obter experiências e sensações – mas uma consciência constante
da realidade de que Deus está sempre presente.
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2. Através da meditação contínua
A segunda forma de desenvolver amizade com Deus é pensar na sua Palavra durante todo o dia.
Isso se chama meditação, e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o
que Ele fez e o que Ele disse – Josué 1:8, Salmo 1:2, 143:5, 145:5.
É impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento do que Ele diz. Você não pode
amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer sua Palavra. A Bíblia
diz que “Deus se manifestava a Samuel [...] pela palavra do SENHOR” – 1 Samuel 3:21. E Deus
ainda hoje utiliza esse mesmo método.
Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, pode pensar a seu respeito ao
longo do dia, recordar os versículos que leu ou decorou e refletir sobre eles. Quando você se
mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação. Quando
você se mantém pensando repetidamente na Palavra de Deus, isso se chama meditação. Se você
sabe se preocupar, já sabe meditar! Basta que você desvie a atenção dos seus problemas para os
versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na Palavra de Deus, menores serão suas
preocupações.
A razão pela qual Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos era o fato de eles valorizarem a sua
Palavra acima de qualquer coisa e de pensarem nela continuamente durante todo o dia. Jó
reconheceu: “Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia” – Jó 23:12
(NVI). E Davi disse: “Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro” – Salmo 119:97.
3. Através da obediência à Sua Palavra
Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem
compreender, você aprofunda sua amizade com Ele. Normalmente, não consideramos a
obediência como característica da amizade; ela é reservada para o relacionamento com pai,
chefe ou oficial superior; não um amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma
condição para obter intimidade com Deus. Ele disse: “Vocês serão meus amigos, se fizerem o que
eu lhes ordeno” – João 15:14.
Muitas pessoas pensam que os cristãos obedecem a Deus por obrigação, culpa ou medo de ser
punidos; mas, o oposto é que é verdadeiro. Por termos sido perdoados e libertos, obedecemos
por amor — e nossa obediência nos traz grande alegria! Jesus disse: “Como o Pai me amou,
assim eu os amei; permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em
seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e
a alegria de vocês seja completa” – João 15:9-11.
Conclusão
“O Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo – Provérbios 3:32 (NVI).
Ele quer ser seu amigo – o seu melhor amigo! Deus deseja que você faça parte do Seu colegiado,
faça parte do Seu conselho – Jeremias 23:22. Ele quer te revelar segredos, como só os amigos
confidenciam um ao outro – Gênesis 18:17-33, Jeremias 33:3, João 15:15. Ele quer que você
desfrute da Sua intimidade, e de todas as bênçãos que dela advém – Salmo 25:14, 16:11.
Deus nos convida a desfrutar da Sua amizade e da Sua companhia e não apenas isto, Ele nos fez
Seu representante legal para reconciliarmos outros, e conduzi-los à amizade com Deus – 2 Co
5:18-20. Vale a pena dizer aos seus amigos: “Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se
com Deus”. Pois, “não existe nada melhor do que ser amigo de Deus”! Vamos cantar!
Igreja Metodista Congregacional – Rua Ponte Nova, 280 – fone 3245-9009 – www.imcbh.com.br

