
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 12 | Desenvolvendo a amizade com Deus 
 
 

PALAVRA 
 

“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos            
pecadores; purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida” Tiago 4:8 (NVT) 

 
Jesus é amigo fiel, sempre presente em nossas vidas (Mt 26:20b). Mesmo quando             
somos humilhados e julgados pelo mundo, ele não nos desampara (Jo 8:3-11). O Filho              
de Deus enfrenta os inimigos em nosso lugar, e promete que nunca vai nos deixar só (Dt                 
4:31). Ele é manso e humilde de coração, e oferece o ombro amigo para carregar               
nossos fardos, em troca da suavidade de sua liderança sobre nós (Mt 11:28-30). Cristo              
nos encoraja quando achamos que tudo está perdido. O Senhor perdoa nossos pecados             
(1 Jo 1:9) quando nos arrependemos e purificamos o coração. Também perdoa quando             
duvidamos dele (Mt 11:3,11 / Jo 20:26-29), e nos ajuda a não ter uma mente dividida.                
Jesus é o amigo que vai à festa de casamento e leva o melhor presente (Jo 12:1-12).                 
Também é aquele que tem poder para ressuscitar o que está morto (Jo 11:1-44). Cristo               
está em unidade com Deus (Jo 10:30), e, mesmo sendo santo e poderoso, quer se               
relacionar conosco e ser nosso melhor amigo. Não podemos desperdiçar essa           
oportunidade e privilégio!  
 
Para memorizar o versículo em destaque, complete as lacunas: 
 
“Aproximem-se de Deus e _____________________. Lavem as mãos, pecadores;         
__________________________, vocês que têm a mente ____________. Tiago 4:8 

 
 

ANOTAÇÕES  
Reflita sobre o assunto respondendo às seguintes perguntas no seu caderno de            
devocionais: 
1. Para você, o que significa ter a mente dividida (Tiago 4:8b)? 
2. O que o(a) tem impedido de desejar ser amigo(a) de Deus mais que qualquer              
outra coisa? 
3. Que escolhas práticas você fará hoje para se aproximar mais de Deus?            
(Extraído do livro) 

 



 

4. Preencha a cruzadinha abaixo com os atributos que deve desenvolver para ser            
verdadeiramente amigo(a) de Deus (fé, confiança, perseverança, obediência, amor e          
sinceridade). 
 

 

 
 

 
 

PRÁTICA 
Durante o dia, coloque em prática o desejo de se aproximar mais de Deus! Faça uma                
decisão conforme os exemplos: 
 
[   ] Eu decido escrever uma carta para Jesus hoje! 
 
[   ] Eu decido me aproximar de Deus por meio da seguinte atitude: __________ 
 
[   ] Eu decido lavar as mãos deste pecado de ___________ que me atrapalha  
       de aproximar de Deus. 
 
[ ] Eu decido não dividir mais a minha mente com este problema __________, pois está                
retirando a minha atenção da eternidade. 

 

 

ORAÇÃO    
Fale com Deus acerca da sua vontade de ser seu amigo(a) íntimo(a). Peça ajuda de               
algum(a) amigo(a) para desenvolver essa amizade com o Senhor, se você não souber             
como começar esse relacionamento 

 


