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                  DISCIPULADO       O que é relacionamento? 
                                                                    “O Senhor Deus falava face a face com Moisés”. 

 
 
 

  
 
 

 
O cristão é a luz do mundo. Se nossas atitudes e relacionamentos não são de conformidade com a natureza de Cristo, a 
luz se retira, e o cristão se torna parte do problema e não da solução para o mundo. 

Cristo é a luz para nós. Sua presença em nós é a resposta para o s problemas da vida. Daí a vital importância do nosso 
relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Ele.  Uma vez nascidos de novo através da “Conversão a Cristo” 
passamos a experimentar um relacionamento novo, um relacionamento com Deus. 

 
1. Relacionamento através da Palavra.  

A Bíblia é a própria Palavra de Deus. “Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo”. Colossenses 3:16. 
Ler demais a Bíblia não é exagero é uma necessidade. Ler a Bíblia, absorver a Bíblia, ingerir a Palavra é uma ordem de 
Deus para nós. Sem a Palavra não há relacionamento com Deus. Nela encontramos o próprio Deus, encontramos o Cristo, 

encontramos a Salvação. Com Ela alimentamos o nosso relacionamento com Deus que deve ser forte e constante. Com 
Ela haverá quebrantamento, alegria e emoções sensibilizadas pelo Espírito Santo. A Palavra é instrumento de 
restauração, de libertação e de cura para nossa alma doente, marcada pelo pecado. Ela é a base de tudo. 

A Palavra não pode ser apartada do tratamento interior que o Espírito Santo faz (que é a santificação) e que dura à vida 
inteira. Ela gera paz, poder, prosperidade, alegria, saúde, força e vitória.   

 Josué 1:6-8. A ordem de Deus para Josué foi ser forte, corajoso para herdar a terra, mas apresentou o meio para 

essa conquista “agir sem desviar da Palavra para que fosse bem sucedido ”. E continuou:  
Falar constantemente, Meditar e Fazer o que a Lei ordenava. Só então, Josué faria Prosperar o Seu Caminho. 

A nossa alma tem sede da Palavra, e ela deverá ocupar lugar central na vida d e cada crente que quiser ser vitorioso. 
O grande problema de muitos crentes é desprezar a Palavra, se empobrecendo espiritualmente e até sendo ponto de 
interrogação quanto a sua vida cristã. A desvalorização da Palavra abre um espaço enorme para Satanás atacar e agir em 

nossas vidas.  
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5 
minutos 

15 
minutos 
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minutos 

Somente o Senhor poderá nos levar a um 

nível mais profundo de intimidade com Ele. 

Vamos praticar o relacionamento entre nós? 
Vamos começar nossa reunião orando pelo problema um do outro.  
Podemos nos dividir em duplas ou em conjunto mesmo, mas 

apresentemos nossos pedidos e oremos uns pelos outros 

Texto 
 

Números 

12: 5 a 8 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 

 

Relacionamento é correspondência, é convivência, é relação íntima com alguém.  
Relacionamento com Deus quer dizer convivência com Ele.  

É um trato diário com o Senhor. 
Mateus   5:14     – “...Vós sois a luz do mundo”. 

Romanos 13:12 – “...E revistamo-nos das armas da luz”. 
Romanos 13:14 – “...Revesti-vos do Senhor Jesus”. 
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Ler a Palavra devagar, meditando, examinando, extraindo o seu ensino, anotando, descobrindo verdades ocultas. Isso 
significa alimentar-se da Palavra de Deus, significa relacionar-se com Deus. 

Temos lido a Bíblia todos os dias ou temos deixado brechas para satanás?  
 

2. Como a Palavra deve estar em nossas vidas? 

a) Causando prazer:  O prazer pela Palavra de Deus surge quando meditamos nela dia e noite,  como fazia o 
 salmista.  Salmos 1:1-2.  

b) Entranhada em nós:  Para que tenhamos relacionamento com Deus é preciso que Sua Palavra esteja entranhada 
em nós e nós nela, de tal maneira que nos tornemos uma só realidade.    Provérbios 4:3-6;   João 15:7. 

c) Sendo praticada:  A Palavra será a nossa bússola até que nos encontremos face a face com o Senhor.    Como  

podemos ser guiados por uma bússola que somente conhecemos mas não a usamos?  Temos que praticar a Palavra de 
Deus em nossas vidas todos os dias. 
 

3. O que fazer para se relacionar com Deus pela Palavra? 
a) Ler a Palavra:  Conhecendo a sua verdade e obtendo informações que só ela tem pra dar. 
b) Meditar na Palavra: É penetrar nela, interiorizar, obtendo significado de cada parte ali contida para o nosso viver, 

equivale alimentar-se dela. 
c) Praticar a Palavra:   É usá-la diante de cada problema, de cada sonho, de cada pedido, cada alegria, cada plano. 

O caminho da benção é o caminho da obediência e da prática da Palavra de Deus. Mateus 7:24.  
d) Memorizar a Palavra:  Memorizar é muito importante para tempos difíceis. São momentos em que não temos nas  

mãos o alimento precioso para sustentar, renovar e preservar a nossa fé. 
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Leitura bíblica da semana para o 

próximo estudo:  

“Ressentimento” 

      Segunda:   Mateus 18: 23-35     

      Terça:         Mateus 5: 23-24 

      Quarta:       Romanos  5:11 

      Quinta:       Lucas 6: 37   

      Sexta:        Efésios 4: 26-27 

5 
minutos 

5 
minutos 

Existem muitas pessoas que não praticam a Palavra de Deus em suas vidas pelo 

simples fato de não conhecê-la. 
Não conhecendo não podem experimentar um relacionamento profundo com Deus. 
A ordem é: Ide, por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.   Marcos 16:15 

Usemos nosso Pequeno Grupo para propagar o Evangelho de Cristo. 

Continue convidando seus amigos e seus familiares para participar.  

FACILITADOR 
Incentive os membros do seu Pequeno 
Grupo a ler estes textos durante a 

semana, se possível, ler todo o capítulo 
para uma melhor compreensão, pois 
são referente ao próximo estudo. 

 


