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Seja íntimo de DEUS
“A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança”. Salmos
25:14

SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO
Peça aos presentes para responderem duas perguntas (se forem muitas pessoas, peça apenas para
algumas responderem):
1 – Você tem medo de alguma coisa? Compartilhe!
2 – Pense em alguém por quem você tenha muita consideração e respeito. Diga quem é, e porquê.

INTRODUÇÃO
Não é com todo mundo que nós compartilhamos a nossa intimidade. Há algumas coisas sobre nós que
abrimos apenas para um grupo seleto de pessoas, em quem confiamos, temos abertura, conhecemos
bem... Vemos nesse salmo que a intimidade de Deus também é assim. Ela é para um grupo específico
de pessoas. Que grupo? O grupo das pessoas que temem a ele. E quem são essas pessoas? O que é
temer a Deus?

TEMOR E MEDO – PARTE 1
Temor e medo são duas palavras que em algumas situações são sinônimas, mas quando falamos de Deus
elas são muito diferentes. Temer é honrar, respeitar, considerar. Temer tem a ver com reconhecer quem a
pessoa é.
No momento em que você conhece alguém e percebe que ela é provavelmente a pessoa com quem irá se
casar, e reconhece essa pessoa como seu futuro cônjuge, o que você mais passa a querer é estar com essa
pessoa, conversar com ela, conhecer sua vida, seu passado, seu presente, seus sonhos, enfim, saber tudo
sobre ela, e estar o máximo de tempo com ela.
Quando reconhecemos quem Deus é, o que mais queremos é conhecê-lo. Quanto mais reconhecemos
quem Deus é, mais queremos nos relacionar, ouvi-lo, falar com ele, conhecer tudo sobre ele e provar do seu
grande amor por nós. A Bíblia diz que o perfeito amor (de Deus por nós) lança fora todo medo – 1 João 4.18!
O medo afasta, mas o temor aproxima. Quanto mais temor, mais proximidade queremos.
OBS.: Lembre das respostas que alguém deu no quebra-gelo, e utilize como ilustração. Ex.: Maria tem medo
de barata, ela quer se manter longe delas! Em contrapartida, ela tem muita consideração pelo pai, e provavelmente quer estar perto dele sempre que possível!

TEMOR E MEDO – PARTE 2
O temor e o medo nos ajudam a avaliar o tipo de relacionamento que temos com alguém. Por exemplo,
uma criança, em determinada fase da vida, pode obedecer seus pais por medo de receber um castigo.
Mas quando essa criança vira um adulto, o que a leva a honrar seus pais? Não é mais o medo de uma
punição, e sim o desejo de não decepcionar ou entristecer aqueles a quem deve honrar.

Com Deus também é assim, se tivermos um relacionamento com ele baseado no medo, iremos
obedecê-lo por querer evitar um castigo, uma punição, o medo do inferno... Mas quando temos um relacionamento maduro, passamos a não mais obedecê-lo pelo medo da punição, mas por que desejamos
honrá-lo e agradá-lo em tudo que fazemos, alegrando o Espírito Santo.
Existe ainda uma terceira via na relação com Deus, além do temor e do medo: a indiferença, que é até
pior que o medo, pois a pessoa vive como se Deus não existisse, desconsiderando o mundo espiritual,
que é tão real quanto o mundo material.

CONVITE
O convite hoje é para reconhecermos quem Deus é, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o
Soberano sobre tudo que há, o Pai nosso que está nos céus, que nos amou tanto que provou isso entregando seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados.
Reconheça quem Deus é, e se aproxime dele para conhecê-lo cada vez mais, conhecendo a sua intimidade, como diz o salmo. Em outras versões, esse salmo é traduzido como “os segredos do Senhor são para
os que o temem”. Deus tem coisas para nos falar, para nos mostrar, para nos explicar... Deus tem transformações e mudanças a fazer em nossa vida... Deus tem coisas para fazer nesse mundo por meio de
nós... que dependem da nossa intimidade com ele.
E só podemos ter essa intimidade com Deus justamente por causa disso, porque o abismo que havia
entre Deus e o homem, causado pelo pecado, foi transposto por Jesus ao morrer na cruz por nós. Reconheça Jesus como seu Salvador e como o Senhor da sua vida, o único caminho que pode te levar para
a intimidade com Deus.

E AGORA?
Sabe qual o melhor de tudo? Intimidade com Deus não é um dom, que uns tem e outros não tem. A
intimidade é uma construção, que está disponível para todos que reconhecem quem Deus é e desejam
se aproximar dele.
E como começar essa construção? Basta conversar com Jesus! Ouvindo-o por meio da sua palavra, a
Bíblia, que está disponível para todos; e falando com ele, assim como você fala com um amigo a quem
muito respeita e considera.
Sugestão de música para tocar nesse momento: https://youtu.be/2GTZnw3sl0o

REFLEXÃO A PARTIR DA MÚSICA
e você teve o privilégio de ter uma avó, uma mãe (de sangue ou espiritual), que falavam com Jesus e te
ensinaram a também fazê-lo, talvez você tenha refletido ao ouvir essa música. E como você está agora?
Continua falando com Jesus?
Se você não teve alguém que te ensinou a falar com Jesus, hei, esse é o momento! Comece a falar com
Jesus, hoje! E comece agora uma nova história na sua família. Que as próximas gerações que vierem
após você, temam, conheçam e falem com Jesus, por toda a vida. Jesus é seu grande amigo, que nunca
te decepcionará!
OBS.: Se entender que é oportuno, pergunte quem deseja aproveitar essa oportunidade para reconhecer quem Deus é, aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e começar a falar com ele!

