
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
INTIMIDADE – PROVÉRBIOS 3:32 

 

Muitas pessoas querem ser amigos íntimos de outras pessoas, ou até mesmo se acham íntimos de outras pessoas... Mais 

descobrem que não é tão intimo assim, pois aquela pessoa confidenciou assuntos a outro e que não lhe contou. Os íntimos 

confidenciam seus segredos ele não tem medo, pois quem é intimo confia na pessoa que conta. 

 

A Palavra diz.: Provérbios 3:32 Porque o perverso é abominável ao SENHOR, mas com os sinceros ele tem intimidade.  

Deus tem intimidade com os sinceros, sinceridade é uma virtude, não é um motivo pra você se apoiar nela e começar a agir 

errado e falando eu sou errado mesmo e pronto. Diante de uma sinceridade, alcançamos Intimidade em DEUS! 

Importante saber, que a origem da palavra (sincero) vem de (sem cera). Quando fazia o Vaso Barro e este Vaso Trincava, 

eles passavam uma cera para esconder as rachaduras, então quando alguém olhava um vaso bonito, e queria comprar, 

perguntava: “Este Vaso é sem cera”? Preciso então não camuflar minhas trincas, preciso ser (sem cera), para adquirir 

intimidade com DEUS... 

 

SINCERIDADE caminha junto com ARREPENDIMENTO João 16:8-13 E, quando ele vier, convencerá o mundo do 

pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me 

vereis mais; E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o 

podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não 

falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.  
Quando o Espírito Santo nos convence do pecado nos arrependemos então não há condenação, pois os que se arrependem 

estão em Cristo Jesus e não há condenação para os que estão nEle. Intimidade se conquista com sinceridade, Deus é 

onisciente Ele sabe os seus erros mais a sinceridade vem quando você chega para a pessoa que já sabe o que você fez e fala 

toda a verdade, ela já sabia mais queria ouvir da sua boca. Assim é o Senhor ele só se torna intimo dos sinceros.  

 

Ele sabia o proceder de Judas, Judas estava com Ele Judas era um dos doze, estava junto mais não era sincero, pois Jesus 

sabia que ele roubava desde o começo e ele não se arrependeu antes tentou concertar o seu erro se livrando daquele que 

sabia a verdade... e quantas pessoas não agem assim tentando se livrar das provas que mostram que ela não é quem 

realmente é. Seja verdadeiro Tiago 5:16 Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que 

sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus só quer intimidade com os sinceros aqueles que 

chegam com humildade reconhecendo que precisam de ajuda que não são insuficientes que não conseguem vencer sozinhos 

e que precisam de ajuda. Eclesiastes 4:9-10 Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. 

Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o 

levante. 

O segredo da intimidade com Deus é a dependência do seu irmão o segredo do crescimento espiritual é você ter 

pessoas por perto de ti, pessoas que vão te ajudar quando você estiver fraco pessoas que vão apoiar nas suas buscas. 

O maior segredo do conhecimento do Espirito Santo é você compartilhar aquilo que o Senhor tem te ensinado.  

 

Êxodo 16:19-20 E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, 

antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte; e criou bichos, e cheirava mal; por isso indignou-se Moisés contra 

eles. Não deixe para amanhã aquilo que o Senhor te deu, compartilhe com seu irmão ainda hoje, mande um sms ligue para 

uma pessoa, poste no face ou sei lá, converse com alguém mas com certeza aquilo que o Senhor te disse não é para que 

você guarde somente para você amanhã criará bichos... 

 

Você pode ser amigo de uma pessoa, porém esta pessoa pode NÃO ser sua amiga! Quantos aqui querem ser amigos de 

DEUS? Pois ele declarou ser seu Amigo...  João 15: 13 -15  " 13  Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a 

sua vida pelos seus amigos. 14  Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15  Já vos não chamarei servos, 

porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 

vos tenho feito conhecer."  
 

Para ser amigo de JESUS, para ter Intimidade, FAÇA AQUILO QUE ELE VOS MANDA! 

 

QUEM ACHA QUE ESTÁ ENGANANDO À DEUS, ESTÁ ENGANANDO A  SI MESMO. 

NÃO EXISTE INTIMIDADE SEM SINCERIDADE. 

 

 


