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Intimidade 

 
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. 
 

Nesse texto sagrado, o rei Davi nos fala de intimidade com o 
Senhor nosso Deus. Uma intimidade tamanha, que ele usa os 
termos... sede, desejo, buscar com ansiedade. 
 
A falta de um relacionamento íntimo com Deus é a principal causa 
do fracasso dos crentes. Pessoas até bem intencionadas, mas, que 
acabaram se tornado testemunhos negativos no meio do povo de 
Deus. 
 
A Bíblia está repleta de gente assim: 
 
Caim, Tubalcaim, Ninrode, Cam, Ló, a mulher de Ló, as filhas de 
Ló, Esaú, Balaão, vários juízes, vários reis de Israel, Judas 
Iscariote, Simão o mágico, Alexandre o latoeiro, dentre outros... 
 
Quando analisamos esses personagens negativos, encontramos 
em todos eles um ponto em comum: A desobediência. A 
desobediência (rebeldia) é fruto da desconfiança. A desconfiança 
(incredulidade) é fruto da falta de intimidade com Deus. 
 
Quando temos um convívio mais chegado com alguém que é 
confiável, que cumpre a sua palavra, que honra seus 
compromissos, então, é fácil acreditarmos em alguma proposta ou 
promessa que nos faça. Mas, se não temos intimidade, com uma 
pessoa, logo ficamos desconfiados quando promessas ou 
propostas nos são feitas, porque não sabemos de quem se trata. 
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Do mesmo modo é a nossa fé em relação ao Senhor: Se nunca 
tivermos intimidade com Ele, não investiremos nossa vida nEle, por 
pura incredulidade. 
 
Muitos homens e mulheres foram vitoriosos, na Bíblia, porque 
cultivaram essa intimidade com Deus e ao conhecê-lo mais e 
melhor viveram de modo que deixaram marcas em sua geração: 
 
Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Rute, 
Ester, Samuel, Davi, Débora, os profetas do A.T., João Batista, Os 
apóstolos, dentre outros... 
 
Quando entramos num período de consagração (jejum, oração e 
estudo da Palavra), muito mais do que sair de uma situação de 
aperto ou alcançar um milagre, nosso principal propósito deve ser: 
Ter intimidade com Deus, a fim de que Ele mude a nossa vida! 
 
A intimidade com Deus nos leva: 
 
01. Quebrantamento v.1 - 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. 
 
Andar com Deus nos mostra exatamente quem somos. E ao 
descobrirmos quem somos, ficamos arrasados, envergonhados e 
decepcionados. É nesse estado de espírito que somos 
quebrantados, ficamos mais humildes, entendemos que não temos 
direito a muita coisa que pensávamos ter. 
 
02. Conhecimento v.2 Assim no santuário te contemplo, para 
ver o teu poder e a tua glória. 
 
Somente com o espírito quebrantado adquirimos a capacidade 
espiritual de ver, ouvir e discernir a presença de Deus, o seu modo 
de agir e recebemos a Sua Palavra como alimento. 
 
03. Fé incondicional v.3,4 - 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. 
 
Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé no Senhor só é 
adquirida à medida que O conhecemos. Daí, cada vez que Deus 
nos faz uma promessa, o nosso coração arde, queima mesmo, 
cheio de esperança, na certeza de que o Senhor estará conosco em 
tudo aquilo que fizermos segundo a Sua vontade. 
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04. Gratidão v.5-8 - 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. 
 
Um dos grandes males da humanidade é a ingratidão. Esquecemos 
muito rápido quem nos ajudou, quem pagou algum preço por nós. 
 
Quando alguém anda em intimidade com Deus e aprende do seu 
caráter e do seu amor, sempre reconhecerá prontamente e 
publicamente que tudo vem de Suas poderosas mãos. Todo 
sustento, toda saúde, todo talento, toda prosperidade, todo 
milagre...enfim, tudo vem do Sennhor! 
 
 
Conclusão:  
Vamos todos, com um mesmo coração, entrar nesse período de 
jejum, oração e estudo da Palavra, com o firme propósito de sermos 
transformados por Deus. Que Ele cresça e nós venhamos a diminuir 
mais ainda. Vamos juntos buscar um nível de intimidade com o 
nosso Senhor Jesus, de tal maneira que não sejamos mais os 
mesmos.  

 


