
 

Palavra e compartilhar 
Lição 4 | Intimidade com Deus

E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a pleni-
tude de Deus. Efésios 3:19  

A partir do momento que nascemos neste mundo, iniciamos um processo para conhecer tudo aquilo 
que está em nossa volta. Afinal, todos nós precisamos crescer e amadurecer. Na vida cristã não é dife-
rente, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, precisamos buscar conhecer o Senhor 
cada vez mais. Os milagres, curas e provisões sobrenaturais fazem parte das ricas bençãos de Deus 
para nós. Todavia, existe uma atitude que nos levará a um lugar de revelação mais profunda de quem 
Deus é. Moisés descobriu isso, e hoje, aprenderemos através do seu exemplo. 

O DIA EM QUE O SENHOR SE REVELOU
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio duma sarça; e olhou, e eis que a 
sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2 
Moisés conheceu o seu Deus – Sua vida mudou
Moisés descobriu o sentido de sua existência.
 
DEUS CAPACITA OS ESCOLHIDOS
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor! eu não sou homem eloqüente, nem de ontem nem de 
anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo; porque sou pesado de boca e pesado de 
língua. Êxodo 4:10
Ele se sentia incapaz, inadequado, e não preparado para o chamado ou desafio.
Lembre-se é o Senhor quem nos capacita - Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensina-
rei o que hás de falar. Êxodo 4:12

TRANSFORMANDO O NATURAL EM SOBRENATURAL
Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes; mas a vara de Arão tragou as varas de-
les. Êxodo 7:12

EM NOSSA CAMINHADA COM DEUS, PRESENCIAREMOS E DESFRUTAREMOS DE MILAGRES
Moisés presenciou um total de 28 milagres, fora o livramento do seu nascimento.

O ANSEIO DE MOISÉS - A SARÇA, A COLUNA DE FOGO, A FUMAÇA E OS 28 MILAGRES NÃO 
FORAM SUFICIENTES
Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18  
Moisés quis conhecer a face de Deus, o seu esplendor, honra e majestade
Os íntimos são gratos a Deus, porém, insaciáveis em conhecê-Lo cada vez mais.
Moisés viu as costas de Deus através da rocha, onde talvez, pode visualizar todo o inicio da Criação e 
nos deixar o livro de Gênesis.

Não entrou na terra prometida, mas conheceu o Abençoador intimamente, o que é infinitamente maior 
e melhor do que qualquer bem ou herança terrena.

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!
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Seu rosto brilhou e refletiu a glória de Deus. Uauu ! Esse deve ser o anseio de todo aquele que deseja 
andar em intimidade com Deus.

CONCLUSÃO
Entenda, a nossa salvação é apenas o inicio da revelação de quem o Senhor realmente é. Ele te sal-
vou, te escolheu, te chamou, opera milagres e maravilhas, porém, somente os corações ardentes em 
conhecê-Lo, intensificarão cada vez mais do brilho de sua glória em seus rostos. Seja você um destes 
famintos e sedentos pela glória de Deus.
 
PERGUNTAS
1. A quanto tempo Cristo se revelou (aceitou a Cristo), e que experiências sobrenaturais você já expe-
rimentou?
 
2. Você quer ser ousado como Moisés e pedir para que Deus se revele a você de uma forma profunda?


