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Introdução: Leia Gênesis 22:1-14 – Que história incrível! A bíblia está cheia de 
histórias de homens e mulheres que viveram “A GOSTO” de Deus. Pessoas que 
desejaram agradar a Deus acima de tudo, até mesmo de seus próprios desejos e 
interesses. Poderíamos destacar alguns tais como: Noé que construiu a Arca 
declarando que iria chover quando nunca havia chovido na terra (Gn.2:5-6). 
Enoque que andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. (Gn.5:24). 
E também Abraão que passou por um momento decisivo em sua vida conforme o 
texto que lemos. Você já teve um momento assim? Que você precisou fazer a 
vontade de Deus e não a sua? 
 

Olhando para Abraão, vejamos como viver “A GOSTO DE DEUS”: 
1 – Para viver “A Gosto de Deus” é preciso ser obediente – Em Gn.22:3 -  vemos 
que Abraão não questionou a Deus ele simplesmente obedeceu. Você é uma 
pessoa obediente a Deus? A obediência para ser verdadeira precisa passar pelo 
teste dos três “I” – O Primeiro “I” é de imediata (Você recebe a direção e 
“imediatamente” a cumpre) - O Segundo “I” é de Inteira (Eu faça Tudo que me foi 
pedido fazer) e o Terceiro “I” é de Interna (Eu não somente obedeço por fora mas 
também internamente eu tenho vontade de obedecer. Não a ordem, mas a quem 
está ordenando. Abraão cumpriu os três “Is”. 
2 - Para viver “A Gosto de Deus” é preciso ser perseverante – Leia Gn.22:4 – 
Abraão caminhou com seu filho Isaque três Dias, e não desistiu da missão dada por 
Deus a Ele. Você já desistiu no caminho, de algo que Deus lhe ordenou fazer? – A 
Bíblia nos ensina que devemos ser firmes e constantes. (1Co.15:58). Deus não tem 
prazer nos que retrocedem. Hebreus 10:38 - Mas o justo viverá da fé; E, se ele 

recuar, a minha alma não tem prazer nele. 
3 – Para vivermos “A Gosto de Deus” precisamos ter FÉ – Leia Gn.22:7-8 – Quando 
Abraão foi questionado por Isaque, sobre onde estaria o cordeiro para o 
holocausto. Abraão respondeu segundo a fé e não segundo a vista. II Corintios 5:7 

- (Porque andamos por fé, e não por vista). De certa forma Abraão profetizou o que 
ele cria que Deus faria por ele (Leia Hb.11:1). Mas a bíblia também destaca, que 
Abraão possuía uma fé que transcendia os seus desalentos pessoais. Leia Hb.11:17-
18. Abraão Cria não no que Deus faria. Mas no que Deus já havia feito. Sendo assim, 
Abraão acreditou que o mesmo Deus que lhe fez ser pai em avançada velhice, é 
poderoso para dar a vida a seu filho Isaque ainda que ele o matasse.  
Você pode se lembrar do que Deus já fez por você no passado? Então por que 
duvidar do que Ele vai fazer no seu futuro?    
 
Conclusão: Viver “A GOSTO” de Deus tem haver, com uma vida de atitudes e não 
com uma vida de aceitação. Se você decidir viver “A GOSTO” de Deus, terá de 
desenvolver em sua vida essas três áreas: A Obediência, a Perseverança e a Fé.  
Qual dessas três áreas você precisa desenvolver em sua vida? 
Se você ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu senhor e salvador, ou está 
afastado(a) do seu caminho, essa palavra também é para você. Pois ela fala da 

renúncia da vontade pessoal para viver a vontade de Deus. Não perca mais tempo! Viva A GOSTO DE DEUS! 

 

 

 

 

Quebra gelo: O que você 

Gosta? 

ANUNCIOS 

IMPORTANTES: 

08/09 – Santa Ceia e 

Batismo. 

R$ 20,00 p/pessoa 

Crianças de 06 a 10 

anos R$ 10,00 

Cada líder inscreve 

seu GCEU 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e 

País. 

06/09 

Encontro de Casais 

19:30hs 
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