MEU RELACIONAMENTO COM DEUS
Quebra-Gelo
Se você fosse uma árvore, qual seria?
Texto base Salmo 92.13
Para Refletir
Vamos focalizar nossas próximas reuniões, no PLANO DE VIDA PARA 2014 baseado nas 5
prioridades de nossa vida.
Hoje, vamos falar sobre nosso relacionamento com Deus; seguindo uma direção tendo como
base o Tema “Plantados na Casa do Senhor, para Florescer”.
- Podemos nos comparar a uma árvore? Sim.
No Salmo 1, Davi disse que a pessoa que tem o seu prazer em Deus, ou seja, na lei do Senhor,
e nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas.
Que figura maravilhosa. Deus quer que sejamos essa árvore cheia de flores e frutos. E a base
para que isto aconteça está no nosso relacionamento com Deus – a 1ª prioridade de nossa
vida.
A base da vida e da vida cristã é o nosso relacionamento com Deus.
Considerando 4 verdades absolutas:
1. O Projeto Eterno de Deus (leiam Gênesis 1:26 a 28).
2. Fomos criados n`Ele e para Ele (leiam Colossenses 1:16).
3. Recebemos de Deus um ministério (missão de serviço) através de Cristo (leiam 2 Coríntios
5:18).
4. O Projeto Eterno de Deus se tornou realidade em Cristo – Agora somos uma família com
muitos filhos semelhantes a Jesus (leiam Romanos 8:29).
Por que a vida e o ministério de Jesus marcou o mundo? Porque Sua prioridade de vida era o
relacionamento íntimo e pessoal com o Pai através da oração.
Por que seguiríamos um caminho diferente? O mundo sem Deus já faz isso.
Comece a desenvolver o ‘MEU PLANO DE VIDA PARA 2014’ comece a trabalhar nele, crendo
que, em 2014, você florescerá e frutificará!
Aplicação pessoal:
1. Como está sua vida devocional de leitura e meditação nas Escrituras e tempo de oração e
comunhão com Deus?
2. O que você pode fazer de prático para melhorar e intensificar seu relacionamento com
Deus?

