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CONHECIDO OU ÍNTIMO?
“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.
Objetivo: Analisarmos e crescermos em nossa intimidade com Deus.
É muito comum sermos conhecidos das pessoas, mas não termos intimidade com
elas, assim também acontece em nosso relacionamento com Deus. Uma coisa é
conhecê-lo e outra bem diferente é termos intimidade com Ele.
1. O desejo de Deus é que sejamos seus amigos, assim como Abraão foi.
2. Em João 15.14 e 15, Jesus nos explica como funciona, na prática, nosso
relacionamento com Ele, ou que tipo de relacionamento Ele quer ter conosco.
3. Para sermos seus amigos temos que fazer o que Ele nos manda. Vamos
relacionar aqui, brevemente, algumas coisas que Ele nos manda fazer:
- “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do
século”. Mateus 28.19 e 20.
- “Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros”. João 15.17.
- “E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por
Deus Juiz de vivos e de mortos”. Atos 10.42.
4. Ainda em João 15.15, Ele nos diz que já não nos tem chamado servos, mas
amigos, porque tem nos dado a conhecer tudo o que tem ouvido do Pai. Isso é viver
por “revelação”, conhecendo o que Deus tem falado, só que este estilo de vida é
somente para os que são íntimos.
5. Leiamos Marcos 3.14: “Então, designou doze para estarem com ele para os
enviar a pregar”. Na maioria das vezes até somos servos, fazemos coisas para Ele.
Só que mais importante que fazer é estar com Ele. É possível fazer sem estar com
Ele. Eis ai a grande armadilha da qual devemos fugir.
A. Qual é o nosso grau de intimidade com Ele?
B. Posso dizer que sou seu “amigo”?
C. Eu tenho recebido revelação de quem Ele é?
D. Eu tenho estado com Ele ou somente tenho feito coisas para Ele?

Obs.: Colocar para tocar uma canção apropriada e dar um tempo para as pessoas
restaurarem a sua intimidade com Ele. Deixe o Espírito Santo dirigir este momento.
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