
 

Palavra e compartilhar 
Lição 5 | Intimidade com Deus | O Contraditório da Intimidade
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.  
Mateus 15:8  

Uma das coisas que precisamos zelar em nossa caminhada cristã, é não permitir que os valores de 
Cristo Jesus sejam apenas algo teórico e não prático em nós. A pessoa que quer ser intima de Deus, 
deve deixar uma vida de meras aparências exteriores para viver realmente a vida de Cristo. Isto é zelar 
pela Presença de Deus e Sua glória. Diante disso, falaremos de algumas atitudes de quem quer ser 
intimo de Deus e o contraditório desta intimidade, ou seja, atitudes que não condizem com uma pessoa 
que se diz ser intima do Senhor.

O INTIMO - É SERVO
Não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal; 
Mateus 20:26
CONTRADITÓRIO– PASSAR POR CIMA DOS OUTROS E NÃO SABER SERVIR.

O INTIMO - AMA O PRÓXIMO
Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao 
qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 João 4:20
CONTRADITÓRIO – ODEIA E AMALDIÇOA

O INTIMO - NÃO SE LEVANTA CONTRA UM UNGIDO DE DEUS
O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 26:11 parte A
CONTRADITÓRIO – REBELDE, DESONRA

O INTIMO – CARREGA GRATIDÃO
Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. 
Atos 24:3
CONTRADITÓRIO – INGRATO

O INTIMO - FOGE DA APARENCIA DO MAL
Abstendo-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22
CONTRADITÓRIO – TEM PRAZER EM PRATICAR O PECADO

O INTIMO - É MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis 
descanso para as vossas almas. Mateus 11:29
CONTRADITÓRIO – RUDE, GROSSEIRO, MAL-EDUCADO, SOBERBO, ORGULHOSO, ESNOBE

O INTIMO - É AMIGO DE DEUS E NÃO DO MUNDO
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, 
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4
CONTRADITÓRIO – SER AMIGO E CONIVENTE COM AS COISAS ERRADAS DO MUNDO.

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!
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O INTIMO - DESFRUTA DA MESA DO SENHOR E DAS COISAS CELESTIAIS
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios; não podeis ser participantes da mesa do 
Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10:21
CONTRADITÓRIO – NÃO DISCERNE O QUE É DE DEUS E O QUE É DE DEMONIOS – VALE TUDO 
E PODE TUDO, NÃO É SENSIVEL A SANTIDADE DE DEUS

O INTIMO - VIVE EM COMUNHÃO COM OS IRMÃOS
Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133:1
CONTRADITÓRIO – EU NÃO PRECISO DE NINGUÉM

O INTIMO - É FIEL NOS DIZIMOS E OFERTAS A DEUS
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei 
prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar 
sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3:10
CONTRADITÓRIO – NÃO DIZIMA E NÃO OFERTA

Existem muitas outras atitudes que demonstram o coração de alguém que busca intimidade com Deus 
e o desejo de manter a glória dEle em sua vida. Que possamos não viver apenas de palavras mas de 
atitudes, manifestando o carácter de Cristo em nós por onde Ele nos mandar.

Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.  
1 João 3:18
 
PERGUNTAS
1 - O que você já conseguiu vencer em sua vida na busca pela intimidade com Deus? 
2 - Existe algo que você viu que precisa melhorar ? 
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