
 

 

 

COMO CHEGAR PERTO DE DEUS? 
 

Introdução: Na semana anterior falamos 

sobre o tema de uma vida sob “nova direção”, uma 

nova vida transformada por Deus. Na verdade, 

experimentar uma mudança de vida é o desejo de todos 

nós. 

A intensa busca por mudança comportamental, 

física, relacional, profissional, por meio de terapias, 

cirurgias plásticas, casamento, novo trabalho, etc., 

mostra que a maioria das pessoas buscam viver as 

mudanças. 

Quanto mais longe de Deus uma pessoa 

estiver, mais conformada com o mundo ela estará́, e às 

vezes sem perceber, também mais deformada sua vida 

estará́, porque tem tentado viver longe do modelo que 

Deus tem para sua vida. Entenda que qualquer pessoa 

que se aproximar da presença de Deus será́ 

transformado. Por isso, precisamos andar perto de 

Deus. E, por isso, a grande pergunta que devemos nos 

fazer hoje é: como eu posso me aproximar de Deus? 

Como chego perto de Deus? 

Para este questionamento tão importante, 

Jesus contou uma linda história que devemos ler juntos 

em LUCAS 15. 11-24. 

Precisamos dar a importância necessária para 

esta parábola, especialmente porque ela foi contada 

pelo próprio Filho de Deus. É uma das mais claras e 

poderosas revelações sobre o poder transformador de 

Deus na vida de alguém que decide voltar para perto 

dele. 

Por meio desta parábola, Jesus queria mostrar 

o que acontece quando alguém escolhe viver afastado 

de Deus e o que acontece quando alguém se aproxima 

de Deus, ou retorna para perto Dele. Jesus está 

mostrando os passos que qualquer um precisa dar para 

se reconectar com Deus. 

Hoje em nosso GF vamos falar quais os 

principais passos que este filho mais novo teve que dar 

para se aproximar de Deus: 

 

Primeiro passo - ELE CHEGOU AO SEU 

LIMITE. 

No inicio tudo parecia muito bom. Longe do 

pai, com sua herança nas mãos e com a tão sonhada 

liberdade, mas logo as coisas começaram a dar errado. 

É importante sabermos que mais cedo ou mais 

tarde tudo sempre dá errado quando estamos longe de 

Deus. E, foi neste momento que ele concluiu: 

“O que estou fazendo é estúpido! Até os 

empregados mais simples de meu pai vivem melhor do 

que eu estou vivendo longe dele; voltarei para casa!”. 

Note que toda a sua mudança só́ começou a 

acontecer a partir desta forte insatisfação com ele 

mesmo e com o tipo de vida que estava vivendo.  

Foi aí que ele deu um basta e decidiu tomar 

uma posição, de não mais viver daquela maneira. Ele 

sabia que havia uma vida muito melhor pra ele viver. 

 

Segundo passo - ELE ASSUMIU A 

RESPONSABILIDADE. 

Ele teve que ser honesto, assumir a própria 

culpa e admitir o seu pecado. Veja Lucas 15.17-18. 

Quando caiu em si, ele assumiu o seu pecado. Admitiu 

que viver sem o Deus Criador não tinha sentido, era 

loucura e não funcionaria jamais. 

Para chegar perto de Deus, o caminho de 

aproximação é o arrependimento sincero e a confissão 

do nosso pecado. 

 

Terceiro passo) ELE SE LEVANTOU E 

FOI ATÉ O PAI. 

Ele se apresentou diante de seu pai. Com 

certeza o pai queria ter ido atrás de seu filho, mas ainda 

que fosse difícil, sua sabedoria o ensinava que o filho 

mesmo precisaria dar aquele passo. E ele estava certo; 

seu filho voltou por si mesmo. 

A transformação acontece quando me 

apresento para Deus, necessitado e arrependido de 

coração, e peco a Deus para fazer na minha vida o que 

Ele deseja fazer, e assim fazer de mim o homem que eu 

deveria ser. 

Entenda: Deus sempre atenderá um pedido 

como este. Veja e leia a palavra de Deus em Isaias 

57:15. 

 

Quarto passo) ELE CELEBROU, COM 

GRATIDÃO E LOUVOR, A SUA VOLTA PRA 

CASA. 

Observe que quando volta pra casa, o filho 

não é acusado, nem castigado, mas totalmente aceito. 

Ele é abraçado, beijado, e é recebido com festa pelo 

pai. Esta é uma palavra de Deus para nós. Como Deus 

responde quando dizemos pra Ele “basta com a minha 

vida anterior, eu assumo meus pecados, me arrependo 

e que Deus me faça um dos seus servos”? Deus corre 

para nos encontrar, põe seus braços em nosso ombro e 

nos recebe com amor. 

 

Conclusão: Para chegarmos perto de Deus 

precisamos dar os passos ensinados por Jesus na 

história do filho pródigo: 1.Precisamos chegar ao nosso 

limite; 2. assumir a nossa responsabilidade 3. nos 

apresentar diante de Deus 4. E celebrar com gratidão as 

bênçãos que o Senhor nos concede. 

  

SEMANA 10 À 16 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

Versículo da Semana: E todos nós, que com a 

face descoberta contemplamos a glória do Senhor, 

segundo a sua imagem estamos sendo transformados 

com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, 

que é o Espírito. 2 Co 3:18 


