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Intimidade II 
 

Ó Deus, tu és o meu Deus; ansiosamente te busco. A minha 
alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma 

terra seca e cansada, onde não há água. 2 Assim no santuário 
te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória. 3 Porquanto a 

tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te 
louvarão. 4 Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome 
levantarei as minhas mãos. 5 A minha alma se farta, como de 

tutano e de gordura; e a minha boca te louva com alegres 
lábios. 6 quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti 

nas vigílias da noite, 7 pois tu tens sido o meu auxílio; de júbilo 
canto à sombra das tuas asas. 8 A minha alma se apega a ti; a 

tua destra me sustenta. 
 

 
No domingo passado enfatizamos que a falta de intimidade com 
Deus é o principal motivo dos crentes serem derrotados, de ficarem 
desanimados e tomados pela incredulidade. 
 
Na verdade, se não há relacionamento íntimo com Deus, então virá 
a incredulidade e o fruto disso é a desobediência. O resultado da 
desobediência é o fracasso, a queda, a frustração. 
 
No entanto, também ensinamos que, o crente que anda em 
intimidade com o Senhor adquire quatro preciosidades em sua vida: 
 
1ª. Torna-se uma pessoa quebrantada, mais humilde, ensinável, 
maleável, uma terra fértil, pronta para receber todas as sementes 
de Deus em seu coração. 
 
Imagine duas pessoas quebrantadas num relacionamento conjugal. 
O mundo diz que se um casal não briga mais é porque o amor 
acabou, mas a Bíblia diz que se não brigam mais é porque Deus 
finalmente está reinando entre Eles!  
 
2ª Torna-se conhecedor de quem é o nosso Deus, por experiências 
com Ele, pela compreensão da Palavra e ao receber instruções de 
gente usada por Deus. 
 
3ª Tem a sua fé fortalecida, desenvolvida ao ponto de tornar-se 
inabalável, a fé que opera milagres, uma fé tamanha que nos faz 
esperar tão somente em Deus. 
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4ª Ganha um coração inteiramente grato, que nunca esquece quem 
lhe fez o bem, quem lhe faz o bem, reconhece sempre que todo o 
bem e todas as bênçãos vem de Deus, por isso nunca cansará de 
servi-lo. 
 
Tudo isso adquirimos ao andarmos com Deus, deixando que Ele 
faça parte ativa da nossa intimidade:  
- Dando-nos direção nas decisões e escolhas;  
- interferindo em nossos relacionamentos;  
- nos corrigindo e disciplinando quando pecamos;  
- moldando nosso caráter e nosso temperamento para sermos 
parecidos com o Senhor Jesus ...e muito mais... 
 
Todavia, é preciso entendermos isso: Como podemos andar em 
intimidade com Deus? 
 
Jo 14.13-17 - e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, 
para que o Pai seja glorificado no Filho.14 Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu a farei.15 Se me amardes, 
guardareis os meus mandamentos.16 E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para 
sempre.17 a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não 
pode receber; porque não o vê nem o conhece; mas vós o 
conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. 
 
Jo 14.26 - Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai 
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e 
vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. 
 
Eu quero lhe apresentar uma pessoa que é viva, que é atuante no 
Reino de Deus, que é companheira, que faz parte de tudo o que foi 
criado e que ganha vida, uma pessoa que tem sentimentos, Ele 
chora, se alegra, se preocupa, a Bíblia diz que Ele até geme ao 
sentir a nossa dor. É Ele quem representa o nosso Deus entre os 
homens: O Espírito Santo! 
 
Ele é o companheiro infalível! Quando todos falham Ele comparece. 
Ele nos consola, nos alegra, nos fortalece no Senhor, nos indica o 
caminho correto, nos influencia para a decisão acertada. 
 

Andando com o Espírito Santo 
 
Você quer andar em íntimo relacionamento com o Espírito Santo? 
Então: 
 
01 – Ande em santidade - Gl 5.16-21 - Digo, porém: Andai pelo 
Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne.17 Porque a 
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carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes 
se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis.18 
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.19 
Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são: a 
prostituição, a impureza, a lascívia,20 a idolatria, a feitiçaria, as 
inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as 
dissensões, os partidos,21 as invejas, as bebedices, as orgias, 
e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, 
como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não 
herdarão o reino de Deus. 
 
Esse é o ponto de partida para uma vida na presença íntima do 
Espírito: largar tudo o que O entristece, que O afasta, que O 
expulsa da nossa vida.  
 
Isso é andar em santidade, é andar decidido a não praticar mais 
tais coisas por não querer mais perder essa doce presença. 
 
Santidade é isso: “Eu decido viver de maneira que somente o 
Espírito Santo cresça em mim. Eu decido ser santo para Deus!” 
 
- Daí alguém diz: “Mas é isso que eu não consigo!”  
- Então eu respondo: “É exatamente por isso que fazemos períodos 
de jejuns, com oração e estudo da Palavra. Para enfraquecermos a 
vontade da nossa alma e fortalecermos o nosso espírito com tudo o 
que vem do Senhor”. 
 
Muitos precisam ser libertos de espíritos imundos para largar o 
pecado, mas não pedem ajuda. Mas, aqueles que têm pedido ajuda 
e obedecido as instruções da Palavra e dos servos de Deus, esses 
têm encontrado vitória.  
 
02 – Obedeça a vontade do Espírito – Gl 5.22-25 - Mas o fruto 
do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a 
benignidade, a bondade, a fidelidade.23 a mansidão, o domínio 
próprio; contra estas coisas não há lei.24 E os que são de 
Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências.25 Se vivemos pelo Espírito, andemos 
também pelo Espírito. 
 
Não basta largar as práticas pecaminosas, é preciso, sobretudo, 
passar a obedecer o Espírito Santo, em tudo quanto Ele nos 
ordenar ou instruir. 
 
A obediência não pode depender só das minhas emoções, de eu 
estar sentido um forte desejo, ou um forte sentimento. Não! 
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Obedecer é uma questão de decisão, a partir do momento que eu 
tomo consciência da vontade de Deus para a minha vida. 
 
 
03 – Seja Igreja de Cristo – Ef 1.1-3 - Paulo, apóstolo de Cristo 
Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e 
fiéis em Cristo Jesus:2 Graça a vós, e paz da parte de Deus 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.3 Bendito seja o Deus e 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com 
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo; 
 
Ef 1.11 - nele, digo, no qual também fomos feitos herança, 
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que 
faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, 
 
 
Viva como Igreja, comporte-se como Igreja, ame como Igreja, faça a 
obra de Deus como Igreja! 
 
Essa posição nas regiões celestiais que Paulo nos revela, é para os 
santos e fiéis ao propósito de Deus!  
 
Quem anda em santidade e em obediência a Deus, deve amar fazer 
a obra que é destinada somente à Igreja. E a grande obra da Igreja 
é pregar o Evangelho, fazer discípulos e enviar novos obreiros. 
 
Todo o trabalho de um líder de célula... de um supervisor... de um 
pastor...é ganhar, preparar e enviar discípulos de Cristo, que 
amanhã estarão também pregando e ganhando e fazendo e 
enviando discípulos. 
 
Outra verdade é que, quando, de fato somos Igreja, não temos 
reserva alguma em relação a Deus. Nosso tempo, o fruto do nosso 
trabalho, os nossos talentos naturais, o nosso lar, os nossos bens... 
exatamente tudo é colocado a disposição da obra de Deus. 
 
Conclusão: Hoje completamos a primeira semana de 21 dias de 
jejum, oração e estudo da Palavra – Que nas próximas duas 
semanas o Senhor Jesus nos leve ao nível de compreendermos e 
praticarmos essas três atitudes. 
 
Decida hoje mesmo abandonar a prática de todo tipo de pecado e 
andar em santidade, obedecendo e servido a Deus! 


