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Intimidade IV 
 

Crucificados com Cristo 
 

No domingo passado aprendemos que não existe sacrifício ou 
renúncia que venhamos a fazer ao andarmos em intimidade com o 
Senhor nosso Deus, que se compare ao valor das bênçãos que 
dEle recebemos em Cristo Jesus. 
 
Aprendemos que Abraão, Moisés e Davi, ao andarem em intimidade 
com Deus aprenderam que o real valor de uma vida aos pés do 
Senhor são as experiências que nos revelam quem Ele é: 
 
- Abraão foi chamado por Deus de amigo;  
- Moisés conheceu o Deus que toma as nossas dores e nos 
justifica; 
- Davi soube o que é ser alguém moldado segundo o coração de 
Deus. 
 
Essas preciosidades são frutos de uma vida em intimidade com o 
Senhor. 
 
Todavia, temos que fazer algumas perguntas:  
 
- Por que somos tratados por Deus?  
- Para temos que ser quebrantados por Ele? 
- Qual o propósito de nos parecermos com nosso Senhor Jesus? 
- Por que precisamos conhecê-lO através de experiências 
pessoais? 
 

Gl 2.20 
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na 
fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo 
por mim”. 

 
Quando Cristo foi crucificado, Ele morreu fisicamente. Sua natureza 
humana foi aniquilada, porém, Ele não permaneceu morto, mas 
ressuscitou e ressurgiu da morte com a Sua natureza divina 
prevalecendo sobre o Seu corpo transformado.  
 
Então, sempre que eu nego a minha natureza humana e 
pecaminosa para obedecer o Senhor, eu estou sendo crucificado 
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com Ele, unicamente ...pela fé no filho de Deus, o qual me 
amou... 
 
Acontece que, de mim mesmo eu não tenho o poder de viver como 
uma nova criatura, pois, não tenho ainda o meu corpo 
transformado, continuo vivendo na carne do velho homem. Então, o 
Cristo que ...se entregou a si mesmo por mim... precisa viver em 
mim, para que através da minha vida o poder que Ele recebeu se 
manifeste diante dos homens. 
 
A grande luta é deixar de lado a vontade da minha carne, por isso 
eu jejuo e oro, para que o Espírito Santo prevaleça sobre meu corpo 
físico, fazendo-me crescer no poder de Deus. 
Rm 12.1,2 - Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 
2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 
 
Então podemos responder aquelas perguntas: 
 
01 - Por que somos tratados por Deus? 
 
Jr 18.1-6 - A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: 
2 Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as 
minhas palavras.3 Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele 
estava ocupado com a sua obra sobre as rodas.4 Como o vaso, 
que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou a 
fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos 
fazer.5 Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:6 Não 
poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? 
diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim 
sois vós na minha mão, ó casa de Israel. 
 
O Senhor trabalha pessoalmente em nossa vida para que o nosso 
testemunho sobre Ele seja fidedigno. Seja baseado, principalmente, 
nas impressões que Ele deixar em nossa alma. 
 
  
02 - Para que somos quebrantados? 
 
1 Co 12.1-10 - É necessário gloriar-me, embora não convenha; 
mas passarei a visões e revelações do Senhor.2 Conheço um 
homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo não sei, se 
fora do corpo não sei; Deus o sabe) foi arrebatado até o 
terceiro céu.3 Sim, conheço o tal homem (se no corpo, se fora 
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do corpo, não sei: Deus o sabe),4 que foi arrebatado ao 
paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao 
homem referir.5 Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não 
me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.6 Pois, se quiser 
gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade;7 E, 
para que me não exaltasse demais pela excelência das 
revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um 
mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu 
não me exalte demais;8 acerca do qual três vezes roguei ao 
Senhor que o afastasse de mim;9 e ele me disse: A minha 
graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 
Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas 
fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de 
Cristo.10 Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de 
Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. 
 
Somos quebrantados para que não nos orgulhemos quando 
compreendermos a dimensão do privilégio que é ser um 
instrumento separado por Deus. 
 
Homens e mulheres humildes não se orgulham quando são 
honrados pelos homens por fazerem a obra de Deus com zelo e 
autoridade. 
 
03 - Qual o propósito de nos parecermos com nosso Senhor 
Jesus? 
 
Ef 4.8-16 - Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o 
cativeiro, e deu dons aos homens.9 Ora, isto - ele subiu - que é, 
senão que também desceu às partes mais baixas da terra?10 
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima 
de todos os céus, para cumprir todas as coisas.11 E ele deu 
uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como 
evangelistas, e outros como pastores e mestres,12 tendo em 
vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 
para edificação do corpo de Cristo;13 até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho 
de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo;14 para que não mais sejamos meninos, 
inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 
fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação 
do erro;15 antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em 
tudo naquele que é a cabeça, Cristo,16 do qual o corpo inteiro 
bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo 
a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para 
edificação de si mesmo em amor. 
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Temos que ser semelhantes a Cristo para que toda a honra e toda a 
glória pelas obras que fizermos através de igreja, sejam para Ele, 
por mais que sejamos nós o que as pessoas veem, tocam e ouvem, 
mas, ainda assim, quem será reconhecido será o Senhor Jesus. 
 
04 - Por que precisamos conhecê-lo através de experiências 
pessoais? 
 
At 8.1-8 - Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a 
igreja que estava em Jerusalém; e todos exceto os apóstolos, 
foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária.2 E uns 
homens piedosos sepultaram a Estêvão, e fizeram grande 
pranto sobre ele.3 Saulo porém, assolava a igreja, entrando 
pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os entregava à 
prisão.4 No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, 
anunciando a palavra.5 E descendo Filipe à cidade de Samária, 
pregava-lhes a Cristo.6 As multidões escutavam, unânimes, as 
coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que 
operava;7 pois saíam de muitos possessos os espíritos 
imundos, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos 
foram curados;8 pelo que houve grande alegria naquela cidade. 
 
At 8.26,27 - Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: 
Levanta-te, e vai em direção do sul pelo caminho que desce de 
Jerusalém a Gaza, o qual está deserto.27 E levantou-se e foi; e 
eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha 
dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus 
tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, 
 
O contato pessoal com Cristo nos dá ousadia e autoridade para 
testemunharmos do Seu amor, da Sua justiça e do Seu poder. 
Quando isso acontece, o milagre é profetizado, basta que os 
ouvintes creiam. 
 
Toda obra para Deus deve ser feita por intermédio de dons que nos 
são distribuídos à medida que andamos com Cristo, à medida que 
gastamos nossa vida servindo a Deus e às pessoas. 
 
 
Conclusão: 
 
Hoje o Espírito Santo está nos convidando a irmos em direção da 
Cruz de Cristo para dali nunca mais sairmos. Decida, pela fé, deixar 
que Jesus viva através de você, pois, só Ele tem poder para te fazer 
experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus! 


