
 

Palavra e compartilhar 
Lição 3 | Intimidade com Deus

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça.  
1 João 1:9  

Como é possível sermos íntimos de Deus se ainda estamos sujeitos a falhas e erros?  
Compreenda que o imensurável amor de Deus, e a sua infinita misericórdia é o que nos proporciona 
isso! A bíblia relata exemplos de pessoas imperfeitas que foram  aperfeiçoadas, mudaram seus com-
portamentos, agradaram a Deus e viveram o propósito dEle em suas vidas. Dentre tantos exemplos 
bíblicos que poderíamos compartilhar vamos falar de apenas um: 

ABRAÃO  
ALGUNS ERROS QUE COMETEU 
- Errou ao levar seu sobrinho quando era para deixar a sua parentela. 
- Acovardou-se quando negociou sua esposa Sara a Faraó, dizendo que era a sua irmã. 
- Falhou ao deitar-se com Agar (escrava) para ter um filho com ela. 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça; e: 
Foi chamado AMIGO DE DEUS.  
Tiago 2:23  

ABRAÃO FOI INTENSO AO CRER EM DEUS E AO OBEDECÊ-LO. 
Submeteu a vontade de Deus - Saiu da sua terra natal peregrinando em uma terra desconhecida, 
apenas para cumprir a ordem do Senhor. Gênesis 12:1 

Dizimou ao Sumo Sacerdote Melquisedeque e foi abençoado por ele. Gênesis 14:20 

Obedeceu a Deus – Quando recebeu a ordem de entregar seu filho Isaque como oferta de sacrifício. 
Gênesis 22:2 

CONCLUSÃO 
Poderíamos ainda falar de Jacó, Davi, entre outros, homens iguais a nós que apesar dos erros cometi-
dos, se arrependeram, mudaram, foram transformados e obedeceram a Deus de todo coração.  
Eles alcançaram um lugar especial no coração de Deus. 
O sacrifício de Jesus nos proporciona sermos amigos, príncipes, e termos o coração de Cristo em nós. 
Por isso, não desista, continue firme, entregue-se completamente ao Senhor e obedeça a Sua voz! 
Você é a pessoa ideal para viver os sonhos de Deus e para andar em intimidade com Ele. 

Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça.  
1 João 1:8,9  

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!
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PERGUNTAS 
1. Existe algo que te condenava impedindo você de acreditar que poderia ser intimo do Pai? 
2. Você se submete a entrar no processo de transformação para agradar a Deus e tornar-se intimo 
Dele? 


