Reencontrando Caminhos Perdidos
Caminhando junto… mas com quem?
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João 15.13-15

13 Ninguém tem amor maior do que este: de alguém dar a própria vida pelos seus amigos.
14 Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno.
15 Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz; mas tenho
chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer.
INTRODUÇÃO
Com quem você caminha? Talvez nesse tempo de epidemia uma das maiores faltas que sentimos é a
de estar com pessoas. Especialmente as pessoas que amamos: amigos, irmãos na fé, familiares. Com
quem você manteve contato nesses dias? (Coloca nos comentários). Mas creio que a lista de pessoas
que paramos de andar seja bem maior. Esses dias estava pensando naquele ditado: Diga-me com
quem andas e te direis quem és. Será que quer dizer que somos pessoas diferentes nesses dias de
isolamento? Diz para mim: você acha que mudou por deixar de andar com algumas pessoas? Pense
nisso!
Não sei! Mas certamente somos fortemente influenciados pelas pessoas que caminham ao nosso
lado. E também influenciamos essas pessoas. Sabia que existe uma pesquisa que diz que somos
definidos pelas 5 pessoas com quem mais temos contato. Somos a média das 5 pessoas com quem
passamos mais tempo. Pare e pense quem são essas pessoas atualmente! A Média ficou boa ou não?
O que essas pessoas revelam sobre você?!
Entenda! É por isso que, se queremos mudar, nossa primeira atitude deve ser escolher com quem
temos andado. Como gastamos nosso tempo. E sem dúvida isso mostra o quanto é importante
caminhar com Deus diariamente, tendo Ele como principal amigo. Vamos ler João 15,12-17? Vem
com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Temos um amigo que deseja ser nossa principal influencia. Deus quer ser mais do que um domingo
ou o botão de emergência. Ele quer ouvir suas queixas e medos. Ele quer que você ouça os planos
que tem pra você. Ele deseja ser a voz presente em nossa vida todos os dias. Guiando nossos passos
e cuidando do nosso futuro. E ser a força que nos falta!
Como alguém se torna um amigo? Estando junto. Tendo influencia em sua vida. Estando lá quando
não há mais ninguém. É isso que Deus quer ser em nossas vidas. Por isso Jesus diz no v.14 que
somos amigos seus amigos se fazemos o que Ele ordena. Ou seja, que damos ouvido para Ele. Que o
consideramos como um bom conselheiro em nossa vida.
Jesus diz que a diferença entre o amigo e o servo é que “o servo não sabe o que o seu senhor faz”.
Uma pergunta para você: O que Deus tem feito na sua vida? Se você não sabe é porque está abrindo
mão da maior amizade que pode ter na vida. E da melhor influência em sua caminhada. No texto
Jesus diz que “tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer”. Jesus tem falado em nossos dias.
Ele nos chama a ouvir sua voz nesses dias de confinamento para perceber quais são os planos de

Deus para sua igreja!
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Reencontrando caminhos perdidos para sua família, para Deus – Iniciamos o mês da famíliadiferente.
Cremos que precisamos reencontrar caminhos perdidos. Porque muitos estão perdisos. Sem saber
como resolver a bagunça que está a sua vida, a sua família. Por isso muitos escolhem simplesmente
jogar para o alto. Porque estão sem caminho. Quero te dizer que quando Jesus diz em João 14.6 “Eu
sou o caminho, e a verdade, e a vida”. Ele é o caminho, a verdade que é central para toda a vida.
Não é só uma questão de religião. De uma parte de minha vida. Se eu viver a partir Dele minha vida
volta para o eixo. Minha família volta para os trilhos. Jesus é o caminho que que me leva a viver a
vida abundante prometida em Jo 10.10: “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu
vim para que tenham vida e a tenham em abundância”.
Entendemos que se nos voltarmos para Deus, encontraremos uma vida equilibrada e plena, o que
nos conduzirá a viver uma família diferente. Mas o primeiro passo é mudar quem eu sou. E só tem
uma maneira realmente eficaz de transformar minha vida. É caminhar com Deus e deixar Ele me
mudar um pouco a cada dia. Mas essa é uma longa caminhada na mesma direção!
Conclusão:
A vida é bem melhor com pessoas. Somos chamados a caminhar juntos desde o nascimento: em
família, escola, igreja mas, especialmente, com Deus. A vida cristã é uma caminhada diária com
Deus. E caminhando com Ele aprendemos a caminhar com os outros. A Bíblia chama isso de
discipulado. Quero te convidar hoje a tomar a decisão de trazer Deus para a sua vida. Ele morreu
por você em uma cruz. Agora quer caminhar contigo. Deixe que Ele assuma esse papel de amigo.
DESAFIO
Seja amigo de Deus. Veja Ele como um amigo que está ao seu lado todos os dias. Marque conversas
com Ele todos os dias. E anseie saber o que Ele tem feito no mundo e ao seu redor!

