1

2

3

Garotas de Fé
1.

Sozinha no meio de uma multidão

2.

A necessidade de amizade

3.

Uma maça podre estraga o resto

4.

Para ter uma amiga, tem que ser uma
amiga

5.

Onde você passará a eternidade?

6.

Parabéns pra você, nesta data querida

7.

Livre: Até que em fim, sou livre

8.

Eu sou seu pai agora

9.

Tal Pai, Tal Filho

10.

Deus, por favor, ajude meu amigo

11.

A prova mais fácil que fará na sua vida

12.

Operação Resgate

www.geracaobenjamim.com
4

1

5

Sozinha
no meio de uma multidão.
Leia João 15.9-16.
“Eu não sei qual é meu problema”, Tâmara falou por meio
das suas lagrimas. “Eu tenho amigos. Não sou do tipo que
tem que ficar em casa sozinha. Mas ainda assim me sinto
sozinha no meio de uma multidão. Eu não tenho certeza
que alguém me entenda – ou até quer me entender. Até
meus professores. Eu acho que poderia morrer e mesmo
assim ninguém perceberia”.
Conseguir passar todos os seus anos de colégio sem as
vezes se sentir sozinha é igual passar todo o inverno sem
pegar gripe. É meio impossível, mas, como a gripe, quando
você começa sentir mal e sozinha, é um aviso que algo
não está bem. Sentindo sozinha parece estar ligado com
ser popular ou linda, só que é mais do que isso. É sobre o
desejo que Deus tem te dado de ser amada e aceita. É
uma necessidade profunda e saudável que cada um tem.
Quando essa necessidade não é suprida, você começa sentir
sozinha.
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Geralmente uma pessoa tenta lidar com o sentimento de
solidão em maneiras diferentes.
Maneira #1: Age como uma minhoca e se arrastar longe
da multidão. Uma minhoca pensa assim: “Eu me sinto
sozinha porque ninguém me ama. Ninguém me ama porque
eu não sou amável. A coisa mais segura que posso fazer é
me enterrar. Eu nunca vou aproximar dos outros”. A
maneira minhoca te leva ainda mais longe das pessoas.
Maneira #2: Age como um cachorrinho e faz qualquer
coisa para fazer as pessoas gostar de você. Cachorrinhos
pensam: “Eu me sinto sozinha porque ninguém me ama.
Ninguém me ama porque eu não estou me esforçando
suficiente. Eu vou chamar a atenção dos outros, ainda se
eu tenho que me envergonhar ou agir contra os meus
padrões”. A maneira cachorrinho leva você a fazer coisas
que você mais tarde se arrependa de ter feito.

Deus, sem dúvida, quer te ajudar agir melhor do que uma
minhoca ou um cachorrinho. Para deixar o seu sentimento
de solidão pra trás, o seu primeiro passo é aproximar-se
de Deus que quer ser seu melhor amigo.
Refletir: Como qualquer bom amigo, Jesus está pronto
de ouvir as suas preocupações de se sentir sozinha. Quando
na sua vida você se sentiu sozinha?
Orar: Tirar alguns minutos para falar com Deus sobre
tempos que você sentiu sozinha.

Nenhuma das duas maneiras é uma boa maneira de
conseguir o que você precisa. Existe um plano melhor de
lidar com o sentimento de solidão: Agir como uma filha de
Deus que você é. Sentir-se amada e aceita começa com
seu relacionamento com Jesus, que é a única pessoa que
pode suprir as necessidades mais profundas na sua vida.
Falando com Jesus e lendo sua Palavra – a Bíblia – são
passos para fortalecer sua amizade com ele. Ele entregou
a sua vida por você, então é óbvio que ele te considera
uma amiga e que valeu a pena morrer por você.
Leia João 15.13.
Isto é bem forte quando você duvida que alguém realmente
se importa contigo.
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A necessidade de amizade.
Leia Provérbios 17.17.
“Uma amiga é aquela que sabe tudo de você e ainda
gosta de ti”.
“Uma amiga é aquela que esta sempre pronta quando você
tem uma necessidade”.
“Uma amiga te empresta dinheiro e não te perturba até
você pagar ela”.
“Uma amiga sabe como você está somente olhando para
você”.
Como você descreveria uma “amiga”?
Talvez você falaria: “Qualquer uma que eu conheço”. Ou,
“Somente aquelas que posso compartilhar os meus
segredos e sentimentos”.
Grande diferença???
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É, porque existem níveis diferentes de amizade.
Amizade casual é o primeiro nível. Amigas casuais são
aquelas da sua turma, vizinhas com quem conversa, mas
não te conhece muito bem, e até algumas das suas
professoras. Qualquer pessoa com que você conversa
qualifica como um amigo casual.
Amizade mais chegada é o segundo nível. Suas amigas
mais chegadas são aquelas que você almoça ou escolhe
sentar ao seu lado na aula, e aquelas com quais você quer
gastar tempo nos fins de semanas.
Amigas compromissadas são aquelas que você leva a
um nível mais profundo. São as pessoas que você deixa te
ver, por trás das mascaras. Você confia nelas com seus
segredos, feridas e alegrias. A maioria das pessoas tem
um grupo de amigos casuais, menos amigos mais chegados,
e poucos amigos compromissados.

perto te dar confiança que tudo vai dar certo. E quando
tem algo na sua vida que precisa ser mudado – uma
atitude ruim, um hábito mal, ou uma ação arriscada,
amigas compromissadas, em amor, te empurra na direção
daquilo que você sabe que é correto.
Você tem amigas compromissadas? O tipo de menina que
você sabe que pode confiar em qualquer situação?
Refletir: Boas amigas podem impactar a sua vida em
muitas maneiras, então é vital que você escolha bem elas.
Orar: Pedir a Deus que te dê umas boas e confiáveis
amigas.

Se você tem bastante amigas casuais, mas falta amizades
compromissadas, você se sente sozinha. Somente no
terceiro e mais profundo nível de amizade as suas
necessidades por amor e aceitação são supridas. São
amigas compromissadas que tiram o seu sentimento de
solidão.
Às vezes você vai querer imitar uma minhoca a se arrastar
para longe de todo mundo. Mas se você se aproximar de
um grupo de poucas amigas que você confia, você achará
nelas conforto e conselhos. Quando você está ferida, suas
amigas compromissadas talvez saibam o que dizer, mas
muitas vezes só de estar ao seu lado já ajuda. Quando
você tem que tomar uma decisão, amigas deixam você
expressar muitas idéias e possibilidades. Às vezes o seu
conselho não ajuda muito, mas somente tendo elas por
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Uma maça podre
estraga o resto.
Leia 2 Timóteo 3.2-5.
“Meus pais sempre estão criticando os meus amigos”, Ana
gritou. “Eles dizem que eu não devo curtir com ‘aquele tipo
de pessoa’. Eu sei que meus amigos não são perfeitos,
mas muitos dos amigos dos meus pais são totalmente
bagunçados, e ainda assim eles se juntam. É como meus
pais acham que somente tenho quatro anos de idade”.
Os seus pais já pegaram no seu pé por causa de algumas
das pessoas com que você gasta tempo?
Deixe me explicar o que está acontecendo. Os seus pais
não estão olhando para como seus amigos são agora, mas
estão olhando para o futuro e tentando imaginar como
eles serão. E assim, eles ficam imaginando seu futuro e se
vêem alguém próximo a você que pode te levar numa
direção errada que somente acabará em tristeza, eles falam
porque amam a você.
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Leia 1 Coríntios 15.33.
Sendo sábia na maneira que você escolhe seus amigos vai
deixar os seus pais felizes; também ajudará você a ser
uma pessoa que Deus quer. Não se engane, seus amigos
têm uma grande influência sobre sua vida.
Como você pode diferenciar entre um bom amigo e um
que te levará longe do caminho de Deus? Uma maneira
certa: Preste atenção em como certos amigos alteram
sua maneira de agir. Vamos falar que você é uma menina
doce, bondosa, obediente, pensa em outros, responsável,
quase um anjo. Agora, vamos imaginar que você acha uma
nova amiga, e depois de algumas semanas ou até meses
de gastar tempo com ela, você começa matar aula e
responder aos seus pais em casa. O que aconteceu? Talvez
você pense que sua nova amiga está te ajudando a relaxar.
Mas, “amigas” que afetam negativamente sua maneira de
agir não são boas para você, independente de quanta
diversão vocês têm juntas.

fazer mais contigo. Eu gostaria que você se aproximasse
de Deus comigo. Se você quiser, será ótimo. O que você
pensa?”
Refletir: Você já teve um amigo que te influenciou na
direção errada? Você tem amizades que deve reconsiderar
agora?
Orar: Fale com Deus sobre os seus relacionamentos que
você sabe que não são tão bons. Pergunte a ele o que
você deve fazer com eles.

Leia Provérbios 13.20.
Você pode ser amiga de pessoas que se acham em
problemas, a menos que você é uma influência positiva na
vida delas. Jesus foi conhecido como um amigo dos
pecadores (leia Mateus 11.19). Mas ele nunca deixou as
suas atitudes ou ações puxar ele na direção errada.
Quando alguém começa te levar longe do caminho de Deus,
é a hora que você tem que se afastar daquela amizade. É
difícil, mas não tão difícil como seria se continuar num
relacionamento que vai te prejudicar. Você pode explicar:
“Sabe, meu compromisso com Jesus Cristo é muito
importante para mim, e eu não quero desapontar ele mais
fazendo as coisas que estava fazendo. Se você quer fazer
aquelas coisas sem mim, é sua decisão. Mas eu não posso
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Para ter uma amiga,
tem que ser uma amiga.
Leia Provérbios 18.24.
Olhe para essas dicas garantidas para juntar uma galera e
ganhar novos amigos:
1. Faça uma festa na sua casa e dê os cartões de crédito
dos seus pais como brindes.
2. Deixe o cara que senta ao seu lado dormir durante
todas as aulas – enquanto você com alegria faz todos
os seus deveres de casa e suas provas.
3. Use um sistema de som grande na sua escola para
anunciar que você conseguiu uma banda famosa para
a próxima festa na escola.
4. Leve uma caixa de barras de chocolate a escola e
jogue no ar para que todos peguem.
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Qualquer uma dessas alternativas fará com que você
consiga mais amigos, mas não do tipo que dura. Existe
uma maneira melhor de achar amigos:
•

Começa sendo quem você é. Se você não é real no
seu relacionamento, precisará fingir todo dia ser
alguém que você não é.

•

Envolva-se. Relacionamentos começam na maneira
mais fácil em grupos pequenos.

•

Seja aberta. Esteja disposta a ter amizades com
pessoas diferentes de você. Se você decide como
seu amigo perfeito deve aparecer ou agir perderá
algumas amizades preciosas.

•

Não seja mal-humorada. Se você sempre parece com
alguém que acabou de ver seu cachorrinho feito
panqueca na estrada, se isso não aconteceu mesmo
– as pessoas evitarão você.

•

Fale com pessoas. Cada pessoa com que você
conversa é um possível amigo.

•

Faça perguntas. Quase todo mundo gosta de falar
sobre si mesmo. Entendeu? Pessoas vão achar que
você é uma pessoa divertida com que conversar se
você as convida a falar.

•

Mostre interesse. Imagine você conhecendo a pessoa
mais chata do planeta. Mostre interesse. Escute. Olhe
nos olhos dela e faça perguntas. Talvez a pessoa
não é tão mal como você imaginava.

•

Não seja chata. Se as pessoas dormem enquanto
você expõe sobre os princípios fundamentais de
termodinâmicas e cinéticas aplicadas, considere
mudando o assunto – independente se você acha
interessante ou não.
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•

Não desista. Talvez você sofrerá um pouco de
vergonha ou até rejeição enquanto você procura
novos amigos. Mas não deixe nada te impedir de
tentar. Pois pensando bem, Jesus não desistiu da
raça humana – até quando nós cuspimos nele, o
chicoteamos, e o crucificamos numa cruz. Ele
persistiu. E ele nos fez os seus amigos.

Refletir: Quem na sua vida pode se tornar uma boa amiga?
O que você pode fazer para conhecer ela melhor?
Orar: Deus, ensine-me como fazer novos amigos. Ajudeme achar amigas sendo uma amiga.
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Onde você passará a

eternidade?
Uma noite num programa de televisão um escritor foi
perguntado se ele estava preocupado em ganhar muito
dinheiro. A galera no estúdio ficou silenciosa quando ele
respondeu, “Não...O que me preocupe é o medo de morrer”.
Muitos de nós, como a galera no estúdio, está tão
inconfortável com a idéia da morte que não pensamos
bem sobre nosso futuro eterno. Mas o fato é que um dia
você e eu morreremos.
Nós podemos viver em medo do desconhecido ou podemos
parar por um momento para considerar o que a Bíblia fala
sobre eternidade. Pode acabar sendo o momento mais
importante das nossas vidas.
Primeiro, deixe-me te perguntar algo simples que talvez te
ajude lidar com o assunto: Se você morresse hoje a noite,
onde você passaria sua eternidade?
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Muitas pessoas quando são perguntadas sobre isso
respondem algo do tipo: “Eu tenho vivido uma vida
basicamente boa, espero que vá para o céu”. Mas, eles
não têm tanta certeza. Por que alguém arriscaria o seu
futuro numa esperança incerta com dedos cruzados quando
a Bíblia nos fala de como saber de certeza aonde vai depois
da morte? Talvez porque é humilhante encarar o fato que
somos pecadores precisando de salvação.
A Bíblia fala em Romanos 3.23 que todos de nós pecamos
e não alcançamos a aprovação de Deus. No nosso estado
natural, nenhum de nos é puro suficiente de entrar no céu.
Nós precisamos da limpeza e do perdão de Deus antes que
nos aproximemos Dele.

Se você escolher o caminho de Deus, você pode orar algo
tipo: “Senhor, eu sei que eu tenho feito muitas coisas
erradas e realmente merece o inferno. Mas eu também
entendo que Jesus foi até a cruz e pagou o preço devido
os meus pecados. Então, eu quero deixar o meu pecado e
pedir seu perdão. Obrigado Pai por enviar Jesus para morrer
por mim e pelo fato que posso passar eternidade contigo”.
“Digo a vocês a verdade, aqueles que escutam a minha
mensagem e crêem em Deus que me enviou têm a vida
eterna. Eles nunca serão condenados pelos seus pecados,
pois já passaram da morte para a vida”. (João 5.24)

A entrada ao céu não está baseada em que temos feito,
mas no que Deus tem feito por meio de Jesus Cristo. A
Bíblia fala, “Quem crê no Filho tem a vida eterna; os que
não crêem nunca participarão da vida eterna, mas a ira de
Deus permanece sobre eles.”
Pelo fato da nossa ira na maioria das vezes ser egoísta e
mal intencionada, achamos difícil entender como um Deus
de amor pode ser irado. Mas a ira de Deus é pura e justa. E
como a justiça suprema do universo, Ele não pode deixar
pecado entrar no céu.
Por isso Deus enviou o seu Filho para tomar sobre ele o
castigo pelos nossos pecados para que nós não
passássemos a eternidade no inferno sofrendo separado
Dele.
Agora deixe me fazer a mesma pergunta de novo: Se você
morresse hoje à noite, onde você passaria a eternidade?
Você está disposta a ficar diante de Deus com Cristo como
seu Salvador ou você está querendo encarar o seu
julgamento sozinha? A escolha é sua.
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Parabéns pra você,
nesta data querida.
Leia Romanos 8.1-4 e11.
Seus olhos se encontraram apenas minutos depois que o
cordão umbilical foi cortado. O jovem marido e sua esposa
mal podem crer que seguro nos seus braços e olhando
para eles é um pequeno bebê, seu primeiro filho. Eles nunca
viram algo tão lindo, maravilhoso e puro. Eles nunca
sentiram uma responsabilidade tão grande. E eles não
lembram de uma vez que se sentiram tão felizes.
Pense por alguns segundos os sentimentos e pensamentos
correndo pelas mentes desses novos pais. Eles esperam
nada menos do que um bom futuro – dividindo as suas
vidas, e assistindo o seu bebê crescer. Amor, devoção, e
compromisso, todos enchem os seus corações. Nesse
momento, enquanto eles seguram essa vida desamparada,
eles se dedicam a criar seu pequeno filho. E o seu filho
cresceu a ser um assassino. Realmente não. O ponto aqui
não é que algumas pessoas têm um final de vida mal, mas
que algumas pessoas têm um mau começo.
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Talvez você tenha crescido num lar feliz onde você sentiu
amada, bem cuidada, aceita, e valorizada. Por outro lado,
talvez você fique acordada à noite pensando se seus pais
realmente te amam ou te querem.
Nem todos os recém-nascidos são bem-vindos ao mundo.
Algumas crianças eram indesejadas. Alguns pais
negligenciam e abusam deles. Outros nunca conheceram
seus pais. Ano após ano ouvem os outros cantando:
“Parabéns pra você, nesta data querida”, mas se perguntam
se havia realmente alguma data querida no dia de seu
nascimento.

Refletir: Se você tem sentido menos do que bem vinda
pelas pessoas que devem te amar mais do que todos,
lembre-se que Deus te ama. E se você sabe que foi bem
vinda e se sente amada, pede a Deus de te ajudar amar
alguém que precisa de uma dose extra de amor e amizade
porque não foi tão sortudo.
Orar: Agradece a Deus por seu amor e pela atividade do
Espírito Santo na sua vida te levando a Jesus e te criando
em Jesus.

Independente de como o seu nascimento foi recebido em
casa, não há nenhuma pergunta sobre a felicidade que
cercaram o dia de seu renascimento, o dia em que você
confiou em Jesus como Senhor e Salvador.
Leia João 3.1-21.
Deus ansiosamente aguardou o seu renascimento. O
Espírito Santo plantou a semente do amor de Deus em seu
coração. Ele o alimentou e esperou o dia que você se curvou
ao senhorio de Cristo.
Então, na hora que você confiou em Cristo, o Espírito Santo
estava ali, te libertando do pecado. Ele entrou em sua vida
para “criar” você em um ambiente de amor total e aceitação
de Deus e os seus filhos.
Graças ao ministério do Espírito Santo em seu renascimento
e crescimento, você pode contar com nada menos do que
mais datas queridas pela frente.
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Livre
Até que em fim, sou livre.
Leia Romanos 8.5-13.
Ela era uma escrava. Ela não tinha acreditado nos rumores
de pessoas arrancadas de suas cabanas e seqüestradas
para uma terra desconhecida, até que aconteceu com ela.
Acorrentada durante meses no casco do navio, ela temia
que morresse em cativeiro. Depois que ela suportou anos
de trabalho duro e espancamentos sem misericórdia, um
exercito marchou para a sua cidade. Agora um oficial está
diante dela, “Você não é mais controlada por seu mestre.
Você está livre”.
Ele era um membro da gangue. Não por escolha. Como
gangues guerrearam no seu bairro, ele precisou de
proteção. Tentando ficar neutro trouxe ameaças a ele e
sua família. Logo depois que ele entrou, ele foi forçado a
fazer a sua primeira entrega de drogas. Depois vieram brigas
de gangues, vandalismo, roubos.
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Certa noite, enquanto segurava uma arma carregada na
cabeça de um rapaz de uma gangue rival, o seu coração
gritou, “Eu não quero mais ser controlado assim!”
Ele era viciado. A primeira bebida deslizou facilmente. Assim
fez a segunda. Um ano depois, ficar bêbado era um modo
de vida para este aluno de segundo grau. Sem beber, ele
não poderia ter algum divertimento, não poderia se encaixar,
não poderia escapar das coisas feias em casa. Mas quando
um dos seus parceiros de bebida acabou num caixão após
uma festa, esse estudante decidiu que já era o suficiente.
Enquanto ele estava diante de um grupo no final de um
programa de reabilitação, ele declara: “Eu era um alcoólatra,
mas agora eu não bebo. Estou livre!”

própria fraqueza quando está tentado pelo mundo, a carne
e o diabo. Mas você não tem que pecar mais. Você pode
escolher ser controlado pelo Espírito Santo em vez do
pecado. Você está livre.
Refletir: Quais liberdades você tem pelo fato de Jesus e o
Espírito Santo serem ativos na sua vida?
Orar: Jesus, você morreu para me libertar. Eu quero sua
liberdade em cada área da minha vida.

Ela era uma vítima. Três anos se passaram desde que seu
padrasto bateu nela pela primeira vez. Cada ano piorou.
Ela temia o que ele faria se ela relatasse seu abuso, então
ela ficou quieta. Mas com o incentivo de um amigo íntimo,
ela chamou a polícia. Ele jamais me tocará, ela pensou
enquanto os policiais levaram seu padrasto para o carro.
Eu sou livre.
Algumas pessoas conseguem a liberdade que elas querem.
Outros só esperam por isso. Mas as boas notícias em
Romanos 8 é que as correntes mais fortes que a
humanidade conhece foram quebradas.
A bíblia diz que todos nós nascemos como escravos do
pecado, algemados pela maldade que não conseguimos
escapar sozinhos.
Mas Jesus mudou tudo isso. Quando você confiou Nele, as
correntes caíram. Por causa do poder do Espírito Santo
vivendo dentro de você, você não tem que pecar mais.
Sim, você vai pecar de vez em quando por causa de sua
32
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Eu sou seu pai agora.
Leia Romanos 8.14-17.
Amanda nunca conheceu seu pai biológico. No momento
em que sua mãe disse ao namorado que estava grávida,
ele saiu e nunca olhou para trás.
A vida com a sua mãe era mais do que boa, e Amanda
achava que não era parte do plano de Deus para ela ter
um pai. Até a chegada do Roberto. Ele começou a namorar
a mãe de Amanda quando Amanda tinha doze anos. Agora
ela tinha quatorze anos, e o casal tinha sido casado já por
dois meses. Amanda amou Roberto como o pai que ela
nunca teve. Ela sempre achava que era um sonho grande
demais de pedir a Deus por um pai, mas Deus tinha dado
um para ela. E Roberto foi incrível. Ele era bondoso, divertido
e intimo com Deus.
Ainda, um medo escuro escondia em um canto de trás do
cérebro de Amanda. Ela temia que um dia Roberto fosse
deixar ela também. Por que não? Seu verdadeiro pai a
deixou, e ela era sua criança por nascer. Nada obrigou
Roberto a tomar qualquer responsabilidade paternal com
Amanda. Ele poderia sair quando quisesse, e ela não podia
fazer nada para deter ele.
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De repente, um dia, Roberto e a mãe de Amanda a levaram
para jantar fora. Disseram que para eles era importante
que Roberto a adotasse legalmente Amanda. O pensamento
tanto assustou e animou ela. Se ele continuasse com isso,
ele seria legalmente o seu pai. Ela finalmente teria um
verdadeiro pai. Mas se ele desistisse?
Dia após dia Amanda aguardou a notícia de que sua adoção
foi definitiva e oficial. Um dia ela chegou da escola e viu o
carro de Roberto na frente da casa, mais cedo que o
normal. Quando Amanda entrou pela porta Roberto e sua
mãe estava esperando ela. Roberto ficou de pé. “Os papéis
da adoção chegaram hoje, Amanda”, disse ele. Lágrimas
encheram os olhos dele. “Eu sou seu pai agora”.

Refletir: Como você se sente sabendo que Deus
permanentemente te adotou para fazer parte da família
dele?
Orar: Obrigado por me escolher de ser seu filho, Deus.
Obrigado por me adotar. Obrigado porque você jamais me
deixará.

Amanda se jogou na direção dele com um abraço gigante.
“Obrigado por me escolher”, disse ela com seus próprios
olhos enchendo de lágrimas. “Obrigado, obrigado... Pai “.
Roberto tomou um tipo de passo único para demonstrar
seu amor por Amanda e seu desejo de ser seu pai, tornando
seu relacionamento oficial por meio de adoção. Do mesmo
modo, Deus finaliza e formaliza seu relacionamento com a
gente por meio de nossa adoção como seus filhos.
Você tem uma sensação no seu coração de que você faz
parte da família de Deus? Essa é a voz do Espírito Santo
dizendo que Deus adotou você.
Leia Romanos 8.16.
Você nunca precisa se preocupar quando se trata de seu
relacionamento com seu Pai celestial. Ele nunca te deixará.
Os papéis de adoção já chegaram. Ele é seu pai.
Leia Hebreus 13.5.
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Tal Pai, Tal Filho
Leia João 14.8-11.
Como você sentirá se alguém falasse para você:
“Você parece muito com seu pai”?
Depende de como é seu pai, não é? Se seu pai é muito
lindo, ou muito inteligente, talvez você mesmo daria um
tapa nas suas costas porque as pessoas acham que você
parece com ele. Mas, se ele é como a maioria dos pais
com fios de cabelo saindo das suas orelhas, meio careca,
com uma barriguinha, você esperaria que não seja como
ele, no mínimo, não assim.
Agora, você parece mesmo com seu pai?
Marcar cada declaração na próxima página que descreve
como vocês são parecidos. (Ou se prefere, faça uma
comparação de você com sua mãe ou um dos seus irmãos.)
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Você tem...
( ) olhos da mesma cor?
( ) a mesma cor de cabelo?
( ) o mesmo tipo de corpo ou características no
seu rosto?
( ) os mesmos característicos de personalidade?
( ) os mesmos talentos de musica ou arte –
ou falta?
( ) os mesmos alvos espirituais para a vida?
( ) os mesmos cabelos saindo das suas orelhas?

Quando você ver a compaixão de Cristo por pessoas, você
sabe que Deus é compassivo. Ou quando você ler as
palavras de verdade de Cristo, você sabe que Deus é
verdadeiro. Deus o Pai quer que você conheça ele.
Talvez você não é muito como seu pai, ou fala ou age
como ele, mas Jesus te mostra exatamente como Deus é.
Faça questão de conhecer o Filho e conheceras o Pai.
Refletir: O que você sabe sobre Deus Pai que tem visto
em Jesus? O que você ver em Jesus que te atrai a Deus?
Orar: Deus, você podia ter se escondido e fazer difícil te
conhecer. Mas, você não fez isso. Por isso sou grato que
Jesus me mostra como você é. Obrigado.

( ) o mesmo gosto de filmes e música?
( ) os mesmo gostos e desgostos de comida?
( ) o mesmo senso de humor?
Se você parece suficiente com seu pai, até pessoas que
não conhece ele, terão uma boa idéia de como ele é
somente olhando para você.
Se você perguntasse para Jesus se ele é como seu Pai, ele
responderia: “Absolutamente!” Jesus não é somente o
único caminho para chegar ao seu Pai, ele também é o
caminho de conhecer como Deus o Pai é. Jesus é “é a
imagem visível do Deus invisível”.
Leia Colossenses 1.15.
Então o mais que você sabe do que Jesus falou e fez, o
mais que você saberá sobre Deus o Pai.
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Deus, por favor,
ajude meu amigo.
Leia Romanos 8.26-30.
“Deus, por favor, ajude meu amigo Tiago”.
Cristiano tinha orado essa oração durante meses. Seu
amigo Tiago era um cristão, mas ele estava tendo um
tempo muito difícil para dizer não à tentação. Tiago tinha
um histórico de uso de drogas e abuso do álcool. Ele muitas
vezes tinha compartilhado suas lutas com Cristiano, e
Cristiano sempre prometeu que iria orar. E assim ele orou.
Ninguém sabia os problemas e necessidades de Tiago
melhor do que Cristiano; e Cristiano levou a sua
responsabilidade de orar muito sério.
“Deus, por favor, ajude minha amiga Raquel”.
Anita não iria desistir. Não importa o quão magra Raquel
ficou, Anita simplesmente não parava de orar por sua amiga.
Desde que o seu pastor de jovens perguntou a ela sobre
os hábitos alimentares de Raquel, Anita tinha sentido o
chamado de Deus de orar por Raquel.
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“Só Deus pode salvar a minha amiga”, ela disse ao líder do
grupo pequeno. “Por isso nós temos que orar”. E ela orou.
Ninguém sabia os problemas e necessidades de Raquel
melhor do que Anita; e Anita levou a sua responsabilidade
de orar muito sério.
Não é bom ter amigos cristãos que oram por você? E não
é um privilégio especial de poder orar por seus amigos?
Coisas acontecem quando você e seus amigos oram um
pelo outro. Deus responde e age!

Refletir: Como você se sente quando um amigo ora
por você? E quando o Espírito Santo ajuda com orações
que nunca cessam?
ORAR: Pai, obrigado que mesmo quando eu não consigo
encontrar as palavras certas para orar que o seu Espírito
Santo sabe exatamente o que dizer.

Há apenas uma coisa mais poderosa do que amigos orando
uns pelos outros, e isso é o Espírito Santo orando por nós.
Você sabe que o Espírito Santo ora por você ao Deus o
Pai? Isso mesmo. O Espírito de Deus que mora dentro de
você está sempre falando com Deus o Pai sobre suas
necessidades, suas feridas e suas lutas. E as suas orações
são ainda mais eficazes, porque ninguém te conhece como
o Espírito de Deus - nem seus pais, nem seus amigos, nem
mesmo o seu líder na igreja conhecem você e suas
necessidades como o Espírito Santo conhece. Conhecendo
as suas necessidades como ele conhece, ele pode orar por
você melhor do que ninguém.
Você já se sentiu tão ofendida, ou irritada, ou confusa que
não sabia como orar? Você chora, suspira, ou geme, mas
o tanto que tenta você ainda não consegue falar nada?
Bom então, relaxe. O Espírito Santo toma os seus suspiros
e gemidos e traduz eles por você, porque ele sabe
exatamente o que eles significam. E ele leva suas feridas e
preocupações diretas ao trono do Pai. Implorando com
uma paixão que as palavras não podem expressar, o Espírito
Santo ora: “Deus, por favor, ajude meu amigo”. E lembrese: Ele leva oração por você muito a sério.
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A prova mais fácil
que fará na sua vida.
Leia Romanos 8.31-39.
Agora, vamos fazer uma pequena prova. Para cada
afirmação abaixo, marque (V) verdadeiro ou (F) falso.
( ) V

( ) F Fogo é quente

( ) V

( ) F Água é molhada.

( ) V

( ) F Uma pedra é dura.

( ) V

( ) F O céu é pra cima.

( ) V

( ) F Verduras são ruins.

Bom então, como você fez? Agora, você pode ter uma
opinião diferente sobre verduras que as outras pessoas,
mas isso não significa que não são nojentas. Mas foi uma
prova muito fácil, não foi?
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O que a fez tão fácil? As declarações representam fatos
básicos. Toda declaração, exceto talvez a última, é uma
verdade óbvia. Todo mundo sabe que elas são verdadeiras
simplesmente porque são.
Aqui estão mais algumas declarações. Marque verdadeiro
ou falso para cada.
( ) V

( ) F Deus te ama.

( ) V

( ) F Deus sempre te amará.

( ) V

( ) F Nada pode te separar do amor de Deus.

Nem se precisa pensar muito, pois todas são falsas. Talvez
você precise procurar o perdão de Deus por alguns desses
atos, mas você nunca perderá seu amor.
Leia Romanos 8.31-39 de novo.
Refletir: Como você se sente sabendo que o amor de
Deus por você nunca acaba?
Orar: Gaste algum tempo hoje adorando o Deus cujo amor
por você é total e infinito.

Você ainda acha que essas afirmações são óbvias? Você
deveria. Elas são ainda mais verdadeiras do que o primeiro
grupo. Enquanto você viver a vida cheia do Espírito Santo
junto com as suas dificuldades, a realidade do amor
constante de Deus é a sua âncora.
Agora vamos tentar mais uma prova. Marque verdadeiro
ou falso para cada afirmação.
( ) V

( ) F O amor de Deus acaba quando você peca.

( ) V

( ) F Deus para de te amar se come muitas
verduras.

( ) V

( ) F O diabo pode te interromper do amor de
Deus.

( ) V

( ) F Deus não te ama, se pensar em coisas que
não deve.

( ) V

( ) F Você perde o amor de Deus, se dorme na
igreja.
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Operação Resgate
Leia Mateus 9.35-38.
Os incrédulos não possuem chifres parecidos com o do
diabo. E os cristãos não possuem elos circulando suas
cabeças. Quando você olha para um time de futebol, crentes
e não crentes, todos usam o mesmo uniforme. Sentados
ao redor de você na sua aula de matemática, ciências,
geografia, e português, crentes e não crentes simplesmente
parecem crianças tentando passar de ano e se encaixar
com a galera.
Mas há uma diferença, uma diferença crítica, eterna. Os
incrédulos não usam macacões de prisão, mas estão presos
nas trevas, separados de Deus e a vida eterna. Eles vivem
sob o domínio de satanás. Eles estão acorrentados à sua
natureza pecaminosa e seguem seus desejos e
pensamentos.
Leia Efésios 2.1-3.
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Mas aqueles que confiam em Cristo vivem no reino da luz.
Leia João 1.5-7.
Deus em seu amor nos libertou das trevas. Ele nos colocou
no reino eterno de seu filho, Jesus.
Leia Colossenses 1.13.
Muitos têm ouvido falar sobre essa diferença tão
freqüentemente que a sua realidade não mais chama
atenção. Você pode cochilar sem se preocupar porque a
diferença não é tão grande para você como as semelhanças
que você tem com os não cristãos. Mas Deus não esqueceu
a diferença. Ele é muito consciente de que milhões de
pessoas ainda vivem nas trevas sem Jesus. Ele é tão ligado
que tomou um passo definitivo para cada estudante, mãe
e pai. Ele se tornou um ser humano e deu sua vida.

Nós somos embaixadores de Deus, mensageiros oficiais
com o ministério de levar a suas boas notícias de salvação
a outros.
Leia 2 Coríntios 5.18-20.
Será que todos os acorrentados nas trevas serão
resgatados? Não. Tragicamente, muitos se recusaram a
ser resgatado no passado, e muitos outros recusarão no
futuro. Mas existem muitos outros esperando alguém para
dizer a eles que Jesus tem os libertado.
Refletir: Como você vê as suas colegas ao seu redor?
Você está preocupada que muitas delas estão perdidas e
precisam de resgate?
ORAR: Peça a Deus hoje para colocar no seu coração a
compaixão Dele para com os seus amigos não-cristãos.

Leia Marcos 10.45 e Gálatas 1.4.
A perdição das pessoas ao seu redor é um negócio sério
para Deus. Ele morreu para salvar os perdidos, e sua
operação de resgate não parou na cruz. Deus dar a você o
privilégio de estar envolvido nela. Deus poderia salvar o
mundo sozinho, se ele quisesse, mas ele escolheu os
resgatados que confiaram em Jesus para trabalhar com
ele como resgatadores.
Jesus comparou a missão de Deus para salvar com uma
colheita de grãos. E ele desafia você a orar para mais
pessoas trabalhar nessa colheita.
Leia Mateus 9.37-38.
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