
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 11 | Tornando-se amigo de Deus 
 
 

PALAVRA 
 

“O Senhor é amigo dos que o temem; ele lhes ensina sua aliança”. Salmos 25.14               
(NVT) 

 
É incrível que podemos ser amigos de Deus. Enoque andava tanto com seu amigo              
celestial, que o Senhor o arrebatou sem que ele conhecesse a morte (Gn 5.21-24).              
Abraão tinha uma amizade tão forte com o Todo-poderoso, que o Senhor o chamava              
“meu amigo” (2Cr 20.7). Moisés desfrutava de tanta intimidade com o Soberano, que             
conversava longamente com Deus face a face (Ex 33.11). O Senhor não procura amigos              
perfeitos, mas aperfeiçoa quem torna-se seu amigo. O Eterno ensina seus amigos a             
praticarem a justiça (Pv 3.32) e, por isso, não é possível ser amigos de Deus e do                 
mundo (Tg 4.4). Neste Salmo, Davi nos revela que a amizade com o Altíssimo é uma                
escolha, pois, quem deseja ser amigo de Deus, deve temer o Senhor e obedecer os               
seus mandamentos, como Jesus também ensinou (Jo 15.13-15). Esta amizade, como           
qualquer outra, precisa ser cultivada com muito diálogo e intimidade, pois observamos            
que o Senhor sempre cultivava longas conversas com seus amigos desde o Jardim do              
Éden (Gn 2.15-24), com Enoque, com Abraão, com Moisés, …, até você. Oração e              
meditação (estudo bíblico) são atividades inseparáveis no nosso relacionamento com          
Deus. 
 
Para memorizar, escreva este versículo no seu caderno com um lápis e fale em voz alta.                
Depois apague apenas uma palavra e fale novamente em voz alta. Repita o             
procedimento até ter apagado todas as palavras do versículo e decorado a referência. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
Responda em seu caderno de devocional.  
1 - Sabendo que “temer o Senhor” significa saber o que Deus quer e realizar sua                
vontade, é possível ser amigo de Deus sem uma vida de oração e estudo bíblico?               
Justifique. 
 
2 - Compare Jo 15.13 e 1Jo 3.16-18. O que significa a expressão dar a vida pelos                 
amigos? Como Jesus deu a sua vida por nós e como eu posso dar a minha vida por                  
Jesus? 

 



 

 
3 - Você já se tornou amigo de Deus? O que você tem aprendido com ele? Escreva três                  
coisas que o Senhor te ensinou esta semana. 
 
4 - O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com ele mais                  
frequentemente durante o dia? (Extraído do livro) 
 
5 - Complete a cruzadinha e descubra as características de um amigo: 

1. O que um amigo faz ao outro numa amizade verdadeira? Pv 27.17 
2. O que o amigo faz o tempo todo pelo seu amigo? Pv 17.17 
3. O que o amigo dá por entender o valor da amizade? Jo 15.13 
4. O que gera a resposta do seu amigo na hora certa? Pv 15.23 
5. O que o amigo sempre deve oferecer ao seu amigo? Pv 27.9 

   
 

 
PRÁTICA 
Você já é amigo de Deus? Você desfruta de um relacionamento sério com o Senhor?               
Então decida elevar o nível do seu diálogo e de intimidade com o Eterno, escrevendo               
suas decisões no seu caderno de devocional: 
 
[ ] Eu decido conversar com mais qualidade com o meu amigo celestial por meio da                
oração. Colocarei o despertador para alertar duas vezes ao dia para que eu tenha uma               
conversa com o meu Pai.  
[ ] Eu decido escutar os conselhos de Deus por meio da meditação em sua Palavra.                
Cumprirei até o fim a leitura dos 40 dias de propósito. 
[ ] Eu decido guardar no coração, decorando, pelo menos três versículos esta semana,              
pois quero amar o meu amigo Jesus. Jo 14.15,21 e Sl 119.11 
[ ] Eu decido ter mais intimidade com Deus, o meu Senhor e amigo, por meio desta                 
atitude: _________________________, que farei por este prazo: _______________. 

 

 
 

ORAÇÃO    
Agradeça o Senhor Deus pela sua amizade verdadeira. Afirme o quanto você quer ser              
amigo(a) dele também. Converse com Deus sobre elevar o seu relacionamento para o             
nível de intimidade que vocês desejam. 

 


