
II Cr 7.12-15 
12 E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a 
tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. 

13 Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar 
aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre 

o meu povo; 
14 e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 

orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus 
caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, 

e sararei a sua terra. 
15 Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus 

ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 

 
 
Entramos no ano do aprendizado e nesse mês de outubro, nosso 
alvo é aprendermos sobre SANTIDADE, para que façamos desta a 
nossa realidade, o nosso dia a dia e assim, possamos desfrutar da 
presença poderosa do Senhor nosso Deus. 
 
Quando andamos em santidade, somos guiados pelo Espírito 
Santo, até em pequenas coisas e muito mais nas coisas de grande 
impacto em nossa vida. 
 
A Bíblia é rica em exemplos de pessoas que andaram na santidade 
do Senhor, e por isso, viveram e viram coisas extraordinárias. Mas, 
uma coisa todas elas tiveram em comum: TINHAM SEDE DE TER 
INTIMIDADE COM DEUS. Essa foi a razão por que se mantiveram 
em santidade. 
 
No domingo passado, baseados em Hebreus 12 e 13, entendemos 
que a santidade vai mais além do que vivermos em jejum e oração, 
embora essas duas coisas sejam fundamentais para santificarmos 
nosso corpo e nossa alma.  
 
Entendemos que existem atitudes que devemos adotar como estilo 
de vida, que dizem respeito ao nosso relacionamento com nossos 
semelhantes como: praticar o bem sem cansar, perdoar sempre, 
não fazer inimigos, ser uma pessoa de paz, ser hospitaleiro(a), ter 
compaixão pelos que sofrem, honrar nossos líderes espirituais, não 
deixar que a ganância nos governe, ter a Palavra de Deus como 
base de nossa vida, etc... 
 
Hoje vamos focar no nosso relacionamento com Deus. 
 

 
 

Santidade ao Senhor II 
INTIMIDADE COM DEUS 



 
Mateus 17.1-8  

1 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, 
irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte;  
2 e foi transfigurado diante deles; o seu rosto resplandeceu como o sol, 
e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 
3 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 
4 Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos 
aqui; se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés, 
e outra para Elias. 
5 Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e 
dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo; a ele ouvi. 
6 Os discípulos, ouvindo isso, cairam com o rosto em terra, e ficaram 
grandemente atemorizados. 
7 Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não 
temais. 
8 E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus 
somente. 
Lc 8.49-55 
49 Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga 
dizendo: A tua filha já está morta; não incomodes mais o Mestre. 
50 Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: Não temas: crê somente, e 
será salva. 
51 Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a 
Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da menina. 
52 E todos choravam e pranteavam; ele, porém, disse: Não choreis; ela 
não está morta, mas dorme. 
53 E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. 
54 Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: Menina, levanta-te. 
55 E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente; e Jesus 
mandou que lhe desse de comer. 
 
Mc 14.32-38 
32 Então chegaram a um lugar chamado Getsêmane, e disse Jesus a 
seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. 
33 E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e 
a angustiar-se; 
34 e disse-lhes: A minha alma está triste até a morte; ficai aqui e vigiai. 
35 E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra; e orava para que, 
se fosse possível, passasse dele aquela hora. 
36 E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível; afasta de mim este cálice; 
todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. 
37 Voltando, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Simão, dormes? não 
pudeste vigiar uma hora? 
38 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na 
verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 
 

Muitas pessoas seguiam Jesus.  
 
Havia uma multidão incontável que o seguia por causa dos 
milagres. Eram pessoas que apareciam e desapareciam, conforme 



sua curiosidade ou sua necessidade fosse saciada. Elas não 
tinham compromisso com o reino de Deus, nem com o estilo de 
vida que Jesus estava ensinando aos seus seguidores. Eram até 
tocadas pelas palavras e pelo amor do Mestre, porém, não se 
convertiam de fato. Eram religiosos. 
 
Havia os seguidores, já em número bem menor, cerca de 70 
homens. Foram até enviados para fazerem a obra por várias 
cidades da Galiléia, expeliram demônios, curaram enfermos, 
porém, desapareciam todas as vezes em que Jesus era 
ameaçado de morte ou confrontado pelos fariseus 
 
Havia os discípulos, 12 homens que estavam sendo preparados 
para serem apóstolos, aqueles que disseminariam o Cristianismo 
por toda a terra. Esses largaram emprego, deixaram o convívio da 
família e seguiam o Mestre de perto, por onde Ele ia. Desses 
somente Judas se perdeu, todos os demais tornaram-se apóstolos 
e plantaram o reino de Deus com o custo de suas próprias vidas. 
 
Porém, dentre esses dozes havia três que eram íntimos do 
Senhor: Pedro, Tiago e João. 
 
Esses três viram coisas que os demais somente ouviram depois 
de ocorrido. 
 
Esses três foram escolhidos por Jesus para estar com Ele bem de 
perto, para ouvirem seus planos e transmitirem aos demais. 
 
Pedro, Tiago e João se diferenciaram dos demais porque tinham o 
desejo de serem íntimos do Senhor. 
 
1. A intimidade com Deus deve ser desejada Sl 42.1-3 - Como o 

cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma 
anseia por ti, ó Deus! 2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus 
vivo; quando entrarei e verei a face de Deus? 3 As minhas lágrimas 
têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz 
constantemente: Onde está o teu Deus? 

 
Este salmo foi escrito por Davi. Foi ungido para ser rei de Israel, 
ainda moço, numa família de muitos irmãos que já estavam no 
exército, já eram homens de guerra, porém, pela trajetória de Davi 
e pelos salmos que escreveu podemos entender que Davi tinha 
sede de ser íntimo do Senhor. 
 
Quando o rebanho de seu pai era atacado por predadores, Davi 
invocava a Deus e Este o livrava. 
 
Quando necessitava ir a guerra, depois de empossado como rei, 
Davi invocava o Senhor e obedecia a Sua direção. 



Todas as vezes em que pecou, Davi reconheceu seu pecado, se 
arrependeu e se submeteu à disciplina de Deus (Sl 51). 
 
Davi nos ensina a desejarmos nunca perder a intimidade da 
presença de Deus em nossa vida. Sl 143.6-8 A ti estendo as 

minhas mãos; a minha alma, qual terra sedenta, tem sede de ti. 7 
Atende-me depressa, ó Senhor; o meu espírito desfalece; não 
escondas de mim o teu rosto, para que não me torne semelhante 
aos que descem à cova. 8 Faze-me ouvir da tua benignidade pela 
manhã, pois em ti confio; faze-me saber o caminho que devo 
seguir, porque a ti elevo a minha alma. 

 
 
2. A intimidade com Deus deve ser buscada  
 
I Rs 19.19-21 - Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, 

que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, estando ele 
com a duodécima; chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre 
ele. 20 Então, deixando este os bois, correu após Elias, e disse: Deixa-
me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe 
Elias: Vai, volta; pois, que te fiz eu? 21 Voltou, pois, de o seguir, tomou a 
junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e 
a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. 

 
O jovem Eliseu, fazia parte da escola de profetas em que Elias era 
o grande mentor. Quando soube que Elias seria arrebatado por 
Deus, Eliseu passou a segui-lo de perto. Isso nos fala que 
devemos dizer sim quando chamados por Deus para trabalharmos 
em Sua obra 
 
Eliseu se despediu dos pais e mesmo sendo instigado por Elias 
para que o deixasse, não desistiu, pois queria receber a unção 
que fazia de Elias íntimo do Senhor. Muitas coisas vão concorrer 
para nos fazer voltar atrás, mas a intimidade com Deus tem um 
preço que só os que pagam podem desfrutar dela, já os que 
desistem, continuam apenas ouvindo das coisas que o Senhor tem 
feito. 
 
Elias operou 7 milagres, Eliseu operou 13 milagres em vida e um 
depois de morto. 
 
Eliseu nos ensina a nunca desistirmos de buscar a unção dobrada 
do Senhor. 
 
3. A intimidade com Deus deve ser priorizada 
 
Dn 1.8 - Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar 

com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; 
portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se 
contaminar. 



Dn 6.10,11 - Quando Daniel soube que o edital estava assinado, 
entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas 
as janelas que davam para o lado de Jerusalém; e três vezes no dia 
se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, 
como também antes costumava fazer.11 Então aqueles homens 
foram juntos, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do 
seu Deus. 

 
Daniel, ainda jovem, foi levado cativo como escravo para a 
Babilônia, logo cedo demonstrou que desejava ser íntimo de Deus 
quando recusou-se a comer as comidas sacrificadas aos ídolos 
babilônicos.  
 
Daniel prosseguiu sua vida, trabalhando, constituiu família, 
cumprindo seus deveres, sendo reconhecido pelos reis a quem 
serviu. Andar com Deus não significa parar de conviver 
socialmente, parar de trabalhar e produzir, pelo contrário, nos 
tornamos mais úteis e abençoadores aonde vivemos.  
 
Porém, o grande diferencial em Daniel foi que ele tinha local e 
hora marcados exclusivamente para o Senhor, todos os dias.  
 
Daniel decidiu ser santo ao Senhor. Ele não deixava o Senhor 
esperando, estava sempre presente no lugar da intimidade, ainda 
que isso contrariasse decretos, enfurecesse seus inimigos ou lhe 
custasse a própria vida. 
 
Conclusão:  
 
Hoje Deus está te chamando para um novo nível de vida espiritual, 
aonde somente quem busca a intimidade com Ele pode desfrutar. 
 
Tome essa decisão agora! Largue as bagagens que tem te 
paralisado, decida pertencer somente a Cristo! 
 

Jr 33.2,3 -  Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, 

para o estabelecer; o Senhor é o seu nome. 

3 Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes. 

  
 
 
 
 

 


