Dia 11 – Deus quer ser o seu melhor amigo
Continuando o propósito engrandecer, o seu relacionamento com Deus tem
muitos e variados aspectos: Deus é seu 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 seu amigo!
O nosso Deus é um Deus relacional, deseja para si o seu povo, acontece isso desde
de sempre na bíblia mostra, Enoque por exemplo, Deus andava ao seu lado.
- Deus nos criou para sermos o seu amigo, a palavra religião, vem de religare que é
se ligar com Deus, o coração de todo homem é sedento por algo maior que ele
para adorar e se relacionar
- Como está o seu relacionamento com Deus? De que forma você tem se
relacionado com esse Deus que é relacional, ele quer que você tenha intimidade
com ele. Você jamais cultivará um relaciona mento íntimo com Deus apenas indo à
igreja uma vez por semana ou mesmo tendo um período de busca diária. Uma
amizade com Deus é construída ao partilharmos com ele todas as nossas
experiências.
- Deus 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.
- Não existem amizade com Deus, sem oração
Precisamos buscar a Deus em oração, qual relacionamento pode existir sem
conversa?
Ex: o OI – 3 segundos, cara, eu era afim de uma menina, então era a noite, no oi,
oi, tudo bem, tudo bem, tudo nos 3 segundos, tudo por que eu queria conhecer
mais dela, falar mais com ela, com Deus nos temos livre acesso, chip ilimitado.
- Davi, o maior salmista, buscava a deus em oração, muitos salmos são oração a
Deus, veja os salmos 5:3 - De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te
apresento a minha oração e aguardo com esperança. Um relacionamento com
Deus precisa de oração, entenda “Nunca estaremos ocupados demais para deixar
de orar”, se nosso relacionamento com Deus está fraco e distante, precisamos
analisar nossa vida de oração.
Não existem amizade com Deus, sem meditação

A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar na sua Palavra
durante todo o dia. Isso se chama meditação, e a Bíblia nos exorta repetidamente
a me ditar sobre quem Deus é, o que ele fez e o que ele disse.
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.
Ex: Como você pode desenvolver um relacionamento com a sua esposa, sem
escutar o que ela diz? Homens muito cuidado com o celular.
Deus considerava Davi um amigo íntimo pelo fato dele valorizar a palavra de Deus
“Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro - Salmos 119:97”
Comece ainda hoje a praticar uma conversa constante com Deus (“orem
continuamente”) e a meditar continuamente na sua Palavra.
“As orações permitem que você fale com Deus; as meditações permitem que Deus
fale com você. Ambas são essenciais para se tornar amigo de Deus”

DIA 12- DESENVOLVENDO AMIZADE COM DEUS

 Seja sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos;
 Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente
reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador;
(1) Abraão questionou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra;
(2) Davi fala com Deus sobre as injustiças, traição e abandono;

(3) Jó expressou sua amargura durante a provação;

A VERDADEIRA AMIZADE É EDIFICADA SOBRE A
TRANSPARÊNCIA
 A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus

 Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus;

Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. (Jo 15:14)
 Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro, mais precioso que
orações, louvores ou ofertas;

Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em
sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que
o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. (1Sm 15:22)
 Jesus passou trinta anos agradando a Deus, resumidos nesta passagem:

Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava
todas essas coisas em seu coração. (Lc 2:51)

 Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante
para Ele;
 As prioridades de Deus eram as prioridades de Paulo;

O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único
marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. (2Co 11:2)
 Os amigos de Deus falam dele aos amigos;

Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste.Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para
fazer. (Jo 17:3-4)

 Os Salmos estão cheios de exemplos desse desejo;

Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua
orientação no seu templo. (Sl 27:4)
O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios te exaltarão. (Sl 63:3)
 Paulo foi um homem que nutriu uma amizade ardente com Deus;
Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus
sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte (Fp 3:10)

DIA 13- A ADORAÇÃO QUE AGRADA A DEUS

Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu
entendimento e de todas as suas forças’. (Mc 12:30)

 A verdadeira adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras;

No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que
o Pai procura. (Jo 4:23)

 Quando adoramos a Deus, ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de
nosso coração;

O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não considere a sua aparência nem sua
altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a
aparência, mas o Senhor vê o coração". (1Sm 16:7)
 Você não glorifica a Deus tentando ser alguém que ele nunca quis que você fosse;

Mas Jesus retirava-se para lugares solitários, e orava. (Lc 5:16)
 Você deve envolver sua mente;
 Ler diferentes traduções ampliam e enriquecem a sua meditação;
 Tire tempo para pensar nos nomes e qualidades de Deus;

Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.
(Sl 1:2)
Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de
noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os
seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. (Js 1:8)

Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si
mesmos.Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um
homem que olha a sua face num espelhoe, depois de olhar para si mesmo, sai e
logo esquece a sua aparência.Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita
que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu
mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. (Tg 1:22-25)
 O verdadeiro adorador se esforça em colocar os ensinamentos das Escrituras na sua vida;

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros
caiados: bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de
imundície.Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão
cheios de hipocrisia e maldade. (Mt 23:27-28)

DIA 14 - QUANDO DEUS PARECE DISTANTE

Comentário:


É fácil adorar a Deus quando as

coisas vão bem (comida, amigos, saúde,
família, dinheiro, situações felizes)

 Mas, quando não são tão agradáveis? Ou o que você faz quando Deus parece estar a
milhões de quilômetros?
 A mais profunda adoração é louvar a Deus NA DOR!
 Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento.
 Na sua amizade com Deus, não será sempre que você se sentirá próximo dele.
 É aí que a adoração fica difícil.
 Para amadurecer a amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação —
épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou esqueceu.
o “à noite escura da alma”, “seca espiritual”, “o ministério da ausência”, “o
ministério da noite”, “o inverno do coração”.
 Fora Jesus ... Davi, teve uma amizade intima com Deus - AMIGO DE DEUS,
frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus:
o Por que te escondes de mim?Por que me abandonaste? Por que estás tão longe
de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia?
 Mas Deus não prometeu: “Você sempre sentirá a minha presença”. Aliás, Deus
reconhece que algumas vezes esconde a sua face de nós:
 Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de
Israel. (Isaías 45:15, NVI(Br))
 Existem momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida sem deixar
pistas.
o Você já teve essa sensação?
 Você ora e nada acontece / Nada muda / Você se esforça, faz exercícios,
meditação / Seus amigos oram por você e nada
 Você confessa seus pecados / Pede perdão / Suas orações simplesmente
batem no teto e volta
 Qual é o problema? NENHUM!
o Calma! Não há nada de errado com você! Trata- se de uma parte normal da
provação e amadurecimento de sua amizade com Deus.

o Todo cristão passa por isso ao menos uma vez, e normalmente várias vezes. É
doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua
fé.
 Ter conhecimento disso deu esperança a Jó quando não podia sentir a presença de
Deus em sua vida.
 Quando Deus parece distante, pode ser pecado, mas frequentemente esse sentimento
de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um
teste de fé que todos devemos enfrentar.
 Será que você continuará a amar, confiar, obedecer e adorar a Deus, mesmo quando
não sente a sua presença nem há evidência visível da ação divina em sua vida?
 Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma
experiência em vez de buscar a Deus.
 Eles buscam sensações e, se elas ocorrerem, concluem que foram bem-sucedidos em
adorar. Errado! Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não
dependermos delas.
 Buscar uma sensação — mesmo uma sensação de proximidade com Cristo — não é
adoração.
 Quando você é um cristão novo, Deus lhe dá muitas emoções comprobatórias e
freqüentemente responde às orações mais imaturas e egoístas, tudo para que você
saiba que ele existe. Mas, à medida que você crescer na fé, ele irá emancipá-lo
dessa dependência.
 Deus está sempre presente, e sua presença não pode ser medida por uma mera
emoção.
 Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Você faz o que
fez Jó: Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da
minha mãe, e nu partirei. O SENHOR o deu, o SENHOR O levou; louvado seja o
nome do SENHOR.

DIGA A DEUS EXATAMENTE
COMO VOCÊ SE SENTE


Diga a Deus exatamente como

você se sente. Derrame seu coração perante
ele. Descarregue todos os seus sentimentos.


“Nunca duvide na escuridão do

que Deus lhe disse na luz”.

 Meu início no Nova Mix
(desafios, faixa etária, mensagem
específica, estilo de programação)
 Independente das circunstancias, de
como você se sente, do tamanho do problema,
apegue-se ao caráter imutável de Deus.
 Lembre-se que Deus é
eternamente verdadeiro ele é bom, ele te
ama, está contigo, sabe por que estamos
passando por certas coisas, ele se importa e
sabe o plano para a minha vida.
o Bom e amoroso / todo-poderoso /
sabe cada detalhe da nossa vida / está
no controle / tem um plano pra nossa
vida / ele é o nosso salvador
CONFIE QUE DEUS CUMPRIRÁ AS
PROMESSAS


Em tempos de seca espiritual,

você deve confiar pacientemente nas
promessas de Deus, e não nas emoções.


Deus está te levando a um nível

mais profundo de maturidade.

 Não se preocupe com os problemas, as circunstancias não podem mudar o caráter de
Deus.
o Jó se apegou a Palavra de Deus “Ele disse: Não me afastei dos mandamentos
dos seus lábios; dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de
cada dia (Jó 23:12).
o QUANDO NÓS SENTIMOS ABANDONADOS POR DEUS E MESMO
ASSIM NOS MANTEMOS CONFIANTES NELE, A DESPEITO DE
NOSSOS SENTIMENTOS/EMOÇÕES, ESTAMOS ADORANDO DE
FORMA MAIS PROFUNDA.
 Mesmo que Deus nunca
fizesse nada por nós, ele ainda merecia a
sua adoração por causa do que Jesus fez
na cruz por cada um de nós.

 O filho de Deus morreu – e
morte de cruz isso já é
motivo suficiente de adoração a
ele.
 Infelizmente, esquecemos pelo que Jesus passou (antes da crucificação, Jesus foi
desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado,
escarnecido, coroado com espinhos, cuspido, humilhado, ultrajado, tratado como
um animal.
o EI ... JESUS ASSUMIU EM SI MESMO A CULPA PELAS NOSSAS
TRANGRESSÕES E PECADOS.
o JESUS DESISTIU DE TODAS AS COISAS, PARA QUE PUDESSEMOS
TER TODAS AS COISAS!
DIA 15- FORMADO PARA SER PARTE DA FAMÍLIA DE DEUS

Cristo nos faz um corpo [...] Conectados uns aos outros (Romanos 12.5)
 DEUS QUER UMA FAMÍLIA E CRIOU VOCÊ PARA FAZER PARTE DELA Toda
a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com
ele para sempre.
o Seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos
a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer (Efésios 1:5).
 Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos (ele se identifica a si
mesmo em relação a família – Pai, Filho e ES)
 Ele não precisava de uma família, mas desejou uma; então arquitetou um plano para, nos
criar, trazer-nos para sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um
grande prazer.
 Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai, nós nos tornamos seus
filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs; e a igreja se torna nossa
família espiritual.
o IMPORTANTE: O convite para sermos parte da família de Deus é universal, mas
há uma condição: a fé em JC (Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em
CJ, Gálatas 3:26.

Comentário:
 Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da
família do próprio Deus, 1 Pe 1.3.
 Sua família espiritual é ainda mais importante que sua família física, porque durará para
sempre.
 Famílias terrenas são temporárias a família espiritual é eterna.

OS BENEFÍCIOS DE FAZER PARTE DA FAMÍLIA DE DEUS

Comentário:
 No momento em que nasceu espiritualmente na família de Deus, você TEM ALGUNS
DIREITOS E PRINCIPALMENTE À HERANÇA DE DEUS.
 O NT dá ênfase a essa herança (benefícios) – O meu Deus suprirá todas as necessidades
de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas de JC, Filipenses 4:19.
o Na terra: riquezas, sua graça, bondade, paciência, glória, sabedoria, poder,
misericórdia ...
o Na eternidade: vamos herdar isso e ainda mais! 1 Pedro 1:4 Deus reservou uma
herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada nos céus para vocês, pura e
incorruptível, isenta de oscilações e decadência.

“É por esta herança eterna, e não pela aposentadoria, que você deveria estar ansioso e se
esforçando”

 Famílias saudáveis têm orgulho de si
mesmas; seus membros não se envergonham de
serem reconhecidos como parte da família.
 Tem crentes que não se identificam com a
família: ou seja: não foram batizados.
 O batismo não o torna um membro da
família de Deus. MAS DEMONSTRA ISSO:
o É carregado de significado / declara
a sua fé / sua aliança / mostra que você está alinhado com a morte e ressurreição de
Cristo / demonstra que você morreu para antiga vida que vivia e anuncia sua nova
vida em/com Cristo / comemoração de sua inclusão na família de Deus.
 Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento.
o Bora ... 3 mil se batizaram no dia de Pentecostes; um líder etíope se batizou no dia
em que aceitou Cristo; Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense meia noite.
Não é batizado, tá esperando o que? Bora?

 Hebreus 2:11Jesus e as pessoas que ele
santificou pertencem todos à mesma família. Por
isso, ele não se envergonha de chamá-los de
irmãos e irmãs.
 Mateus 12:49-50 E estendendo as mãos
para os discípulos, disse Jesus: Aqui estão minha
mãe e meus irmaõs! Pois quem faz a vontade de
meu Pai que está nos céus, este é meu irmão,
minha irmã e minha mãe.

DIA 16- O QUE REALMENTE IMPORTA

 Viver consiste em amar;
 É quando amamos que somos mais parecidos com Jesus;

Toda a lei se resume num só mandamento: "Ame o seu próximo como a si mesmo".
(Gl 5:14)

 O amor não pode ser aprendido no isolamento;

VERDADES IMPORTANTES SOBRE O AMOR:

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei
como o sino que ressoa ou como o prato que retine.Ainda que eu tenha o dom de
profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de
mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei.Ainda que eu dê aos pobres
tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor,
nada disso me valerá. (1Co 13:1-3)

 6 dos 10 mandamentos tratam do nosso relacionamento com as pessoas;
 Deus nos ensina que a vida é feita de relacionamentos;

Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de
forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. (Lc 16:9)

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles,
porém, é o amor. (1Co 13:13)
 O amor deixa um legado;
 Devemos ter à nossa volta pessoas que amamos e com as quais mantemos
relacionamentos;
 Devemos lembra que essa é a nossa família eterna;

"Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória
celestial.Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as
ovelhas dos bodes.E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda."Então o Rei dirá aos que
estiverem à sua direita: ‘Venham, benditos de meu Pai! Recebam como herança o Reino que lhes foi preparado
desde a criação do mundo.Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui
estrangeiro, e vocês me acolheram;necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de
mim; estive preso, e vocês me visitaram’."Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te
demos de comer, ou com sede e te demos de beber?Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou
necessitado de roupas e te vestimos?Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? ’"O Rei responderá:
‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’."Então ele dirá aos
que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus
anjos.Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber;fui estrangeiro, e
vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e vocês não me vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me
visitaram’."Eles também responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou
necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? ’"Ele responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que
vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’."E estes irão para o
castigo eterno, mas os justos para a vida eterna". (Mt 25:31-46)

E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos.Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé. (Gl 6:9-10)
 A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir
nelas;

Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
(1Jo 3:18)
AMAR SIGNIFICA RENUNCIAR, ABDICAR DE MINHAS PREFERÊNCIAS,
CONFORTO, OBJETIVOS, SEGURANÇA, DINHEIRO, ENERGIA OU TEMPO PARA
BENEFÍCIO DE OUTRAS PESSOAS;

DIA 17- UM LUGAR AO QUAL PERTENCER

Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só; farei para ele
alguém que o auxilie e lhe corresponda". (Gn 2:18)
 Fomos criados para viver em comunidade;
 Você não está mais por conta própria;

"Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei,
vocês devem amar-se uns aos outros.Com isso todos saberão que vocês são meus
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". (Jo 13:34-35)

 Quando nos reunimos na igreja, com nossas diferentes formações, levamos ao mundo um
poderoso testemunho;

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às
orações.Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos
apóstolos.Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.Vendendo
suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.Todos os
dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,louvando a Deus e
tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam
sendo salvos. (At 2:42-47)
 Somos o corpo de Cristo aqui na Terra;

 A igreja é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus;
 A vontade de Deus é que entreguemos nossas vidas uns pelos outros;

Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de
que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. (Tt 3:14)

Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo.Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e
edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
(Ef 4:15-16)
 As expressões “uns aos outros” e “uns dos outros” aparece no NV mais de 50 vezes;
 A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos;
 Quando os outros compartilham o que Deus lhes ensina, também aprendemos a crescer;

E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e
mestres,com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja
edificado,até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à
maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.O propósito é que não sejamos mais como crianças,

levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela
astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo.Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e
edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. (Ef 4:11-16)

 Somos chamados e recebemos a ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros;
 Não tem jeito, nós vamos entrar na sua vida;

Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se
chama "hoje", de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do
pecado, (Hb 3:13)

