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Intimidade III 

 
Sl 63.1-8 

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. 
 

A intimidade com o Espírito de Deus tem as suas 
responsabilidades, como vimos na pregação anterior, no entanto, as 
bênçãos são superiores a qualquer aparente ônus que venha a ser 
debitado em nossa vida. 
 
Temos na Bíblia o exemplo de homens e mulheres que foram 
íntimos do Senhor e o resultado disso foi bênçãos e salvação.  

 
01 – Abraão – Gn 21.8 - O Senhor visitou a Sara, como tinha 
dito, e lhe fez como havia prometido.2 Sara concebeu, e deu a 
Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que 
Deus lhe falara;3 e, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que 
Sara lhe dera, o nome de Isaque.4 E Abraão circuncidou a seu 
filho Isaque, quando tinha oito dias, conforme Deus lhe 
ordenara.5 Ora, Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu 
Isaque, seu filho.6 Pelo que disse Sara: Deus preparou riso 
para mim; todo aquele que o ouvir, se rirá comigo.7 E 
acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara havia de 
amamentar filhos? no entanto lhe dei um filho na sua velhice.8 
cresceu o menino, e foi desmamado; e Abraão fez um grande 
banquete no dia em que Isaque foi desmamado. 
 
Abraão é o pai de todos os que vivem pela fé no único Deus e em 
Seu filho Jesus. 
 
O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia 
prometido... – Nenhuma promessa de Deus aos que lhe são fiéis 
deixará de ser cumprida! 
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Ora, Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu Isaque, seu 
filho. 6 Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim - 
Isaque significa “ele sorriu” ou “filho da alegria”. Esse é o fruto de 
uma vida íntima com Deus: Alegria do Senhor, alegria do Espírito! 
 
Isaque representa todas as promessas que Deus tem para a nossa 
vida, para aqueles que andam em obediência à Sua Palavra. 
  
Quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? no 
entanto lhe dei um filho na sua velhice – Para aqueles que 
andam em fidelidade, o nosso Deus se mostra como Aquele que 
age contra todos os prognósticos negativos! 
  
 
02 – Moisés – Nm 12.1-8 - Ora, falaram Miriã e Arão contra 
Moisés ,por causa da mulher cuchita que este tomara; 
porquanto tinha tomado uma mulher cuchita.2 E disseram: 
Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou 
também por nós? E o Senhor o ouviu.3 Ora, Moisés era homem 
mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a 
terra.4 E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriã: Saí 
vos três à tenda da revelação. E saíram eles três.5 Então o 
Senhor desceu em uma coluna de nuvem, e se pôs à porta da 
tenda; depois chamou a Arão e a Miriã, e os dois acudiram.6 
Então disse: Ouvi agora as minhas palavras: se entre vós 
houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, 
em sonhos falarei com ele.7 Mas não é assim com o meu servo 
Moisés, que é fiel em toda a minha casa;8 boca a boca falo com 
ele, claramente e não em enigmas; pois ele contempla a forma 
do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu 
servo, contra Moisés? 
 
Nenhum profeta do A.T. teve os mesmos privilégios que Moisés: 
- Falava com Deus face a face; 
- Recebia a Palavra claramente, sem enigmas; 
- Viu a forma do próprio Deus, na fenda da rocha; 
 
Por fim, o próprio Deus tomava as dores por Moisés.  
- Foi assim comFaraó,  
- foi assim com os amalequitas,  
- foi assim quando o povo levantou-se para apedrejá-lo no deserto, - 
- foi assim quando Corá, Datã e Abirão se insurgiram com fogo 
estranho. 
 
Moisés soube muito bem o significado do termo Iavé Tsdikeinu: O 
Senhor é a nossa justiça! 
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03 – Davi – 1 Sm 13.13,14 - Então disse Samuel a Saul: 
Procedeste nesciamente; não guardaste o mandamento que o 
Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu 
reino sobre Israel para sempre;14 agora, porém, não subsistirá 
o teu reino; já tem o Senhor buscado para si um homem 
segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe 
sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te 
ordenou. 
 
Você já parou pra imaginar como é o coração de Deus?  
 
Pois Davi teve a honra de ter sido comparado a alguém moldado 
segundo esse coração. 
 
- Davi matou um leão, um urso e até um gigante; 
- Derrotou todos os exércitos inimigos que enfrentou como soldado 
e como rei; 
- Davi comeu dos pães que eram consagrados no tabernáculo 
somente aos sacerdotes; 
- usou o éfode sacerdotal para consultar ao Senhor e obteve 
resposta; 
- ofereceu sacrifício a Deus e obteve a bênção.  
 
No entanto, não existe feito, conquista, milagre ou bênção 
alcançada que supere esse status.  
 
Mas isso também é fruto na vida de quem anda em intimidade com 
o Senhor. 
 
Conclusão: 
Confie com paciência no Senhor, espere na Sua justiça e procure 
ser segundo o coração de Deus e a bênção teimosamente te 
alcançará! 


