
 

Palavra e compartilhar 
Lição 1 | Intimidade com Deus 
Muitas pessoas estão procurando uma resposta real para a sua existência, desejam encontrar um sen-
tido maior do que apenas viver, estudar, trabalhar, conquistar, constituir família, realizar sonhos materi-
ais e etc... 

Creio que você, já possa ter escutado histórias de pessoas que tiverem muito sucesso naquilo que fa-
ziam, contudo, viviam uma vida deprimente e sem alegria. 

No mundo, diversas pessoas tem buscado meios de se conectarem a um ser supremo, algo maior, 
transcendente, uma energia ou até mesmo a própria natureza, com o objetivo, de preencher este vazio 
interior. Entretanto, este vazio só será preenchido a partir do momento que entendermos que existe um 
Deus que criou todas as coisas e o Seu desejo, é que tenhamos uma vida de intimidade com Ele.

VOCÊ NÃO É OBRA DO ACASO
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensí-
veis diante dele em amor;
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em 
sua presença. 
Efésios 1:4

a) Ele te escolheu e te desejou
É isso mesmo! Você não é fruto do acaso, Deus sonhou com você antes do mundo existir. Você foi de-
sejado e muito amado. 
Assim como um mãe anseia em ver o rostinho do seu bebe ao nascer, tocá-lo, cheirá-lo, beijá-lo, assim 
Deus ansiou por você, e não importa a sua idade, você sempre será o bebezinho do Papai.

b) Para que fossemos santos e irrepreensíveis
Você já ouviu a expressão tal pai tal filho? (PODE CITAR ALGUM EXEMPLO QUE VOCÊ CONHEÇA)
Este é plano do Senhor para seus filhos íntimos, carregar suas características:
1. Santo
Temos um Deus que é santo, e eu e você, precisamos nos revestir de Sua santidade.
Ser santo é ser separado, dedicado a propósitos sagrados, é se afastar de tudo aquilo que é profano 
ou imundo, e ao mesmo tempo, buscar tudo aquilo que é santo e limpo.

2. Irrepreensível
Irrepreensível – É aquele que não quer viver falhando, errando. Na linguagem mais popular, não querer 
viver pisando na bola. Assim é o nosso Jesus, devemos nos dedicar e se esforçar cada vez mais para 
nos tornarmos parecidos com Ele.
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, 
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis 
como astros no mundo;  
Filipenses 2:14 e 15 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Este foi o desejo de Deus para mim e para você antes da fundação do mundo, criar um povo seme-
lhante a Ele e que povoaria toda terra.

O QUE ERA APENAS UM SONHO DE DEUS SE TORNA REALIDADE.
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que 
se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mu-
lher os criou. 
Gênesis 1:26 e 27 

Neste momento, o Deus Triuno colocou o seu plano em prática, alguém que seria a sua imagem e sua 
semelhança estava se materializando, aquilo que era apenas um sonho estava se tornando realidade.
Façamos - Imagine comigo, não era apenas o Pai, o Filho e o Espirito Santo que aguardavam este 
grande momento, mas imagino também, o  exercito celestial, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tal-
vez, todos curiosos olhando o Deus Todo Poderoso moldando o barro para formar o primeiro homem 
(Adão), de onde depois também viriam (FALAR O NOME DAS PESSOAS DA SUA CÉLULA).
Mas não pense que esta expectativa foi somente para Adão e Eva,  foi para você  também! Cada pes-
soa que é gerada existe uma expectativa de que ela carregue as características do Pai.

JARDIM DA  INTIMIDADE
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia  
Gênesis 3:8 

Na viração do dia, Deus vinha para se encontrar com Adão e Eva. O que será que Deus conversa com 
eles neste momento? Será que perguntava como foi colocar o nome de todos os animais e peixes, ár-
vores?

De uma coisa eu sei ! Da mesma forma hoje, o Senhor deseja se encontrar conosco para andar no jar-
dim da intimidade. O sacrifício de Jesus na cruz no Calvário, nos proporcionou  relacionarmos em inti-
midade com o Aba Pai. 

Jesus disse :
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secre-
to; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.  
Mateus 6:6 

É neste local onde tudo  faz sentido e somos completo. O Mecânico não é apenas um mecânico, mas é 
um mecânico íntimo do Criador, a Cabeleireira, o Médico, o Engenheiro, etc, é neste local onde eu e 
você nos sentimos pleno. E sentir pleno, não significa que não passaremos por lutas e desafios. Signi-
fica que nestes momentos temos um Deus que está conosco e a certeza que nossa vida pertence to-
talmente a Ele, e que em Seu tempo e momento, manifestará o Seu poder sobre nós. 

Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 
Salmos 145:18 

Ah ! Homem foi criado no 6º dia – Você sabe me dizer qual foi o dia que o Senhor descansou?
Se você respondeu no 7º você acertou! Ele não descansou nem no 4º, 5º ou 6º dia. Na verdade Ele es-
tava esperando eu e você sermos formados para que pudesse desfrutar e curtir um tempo de descanso  
com aquilo que Ele fez de melhor – o homem a sua imagem e semelhança.

Você tem desejado passar tempo com Ele?

CONCLUSÃO
Entenda, todas as coisas só farão sentido e serão completas quando Cristo for o anseio do seu cora-
ção.



PERGUNTAS
1. TEMOS CARREGADO AS CARACTERÍSTICAS DO PAI EM NÓS?
2. VOCÊ TEM FEITO DE SUA VIDA UM JARDIM DE ENCONTRO COM DEUS?


