INTIMIDADE COM DEUS
Pr. Harry Tenório

“José é um ramo frutífero, ramo que está plantado junto à fonte; os seus galhos se
estendem sobre o muro. Os flexeiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o
aborrecem. O seu arco permanece firme, e os seus braços são feitos fortes e ativos
pelas mãos do Poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela Rocha de Israel, pelo Deus
de seu Pai, o qual o ajudará, e pelo todo poderoso, o qual te abençoará.” (Gn 49.2225)
Introdução
Hoje eu gostaria de está rasgando o meu coração, revelando a maior dificuldade da minha
vida, que não sem causa também é onde aplico a maior energia do meu coração. Não é fácil
alcançar este nível de vida, este estágio não vai ser atingido sem um esforço grande e uma
disciplina aplicada.
Numa destas conversas que tenho com Deus durante a minha prática devocional diária,
estávamos conversando sobre a vulnerabilidade cristã. Perguntava a Ele porque o cristão se
torna vultnerável às investidas do diabo. Sua resposta rápida foi: “muitos são os que se
tornam religiosos Harry, mas poucos se tornam íntimos. O problema, acrescentou, é que a
religiosidade sem intimidade é simples terapia ocupacional. O que torna um crente blindado
às investidas de Satanás é a intimidade dele comigo. Veja EVA, lembrou? O que fez ela cair
foi falta de intimidade. O crente sem intimidade é um grande problema no meio da igreja,
primeiro porque sua fé é inócua, sem efeito, puramente natural, depois porque tem poder de
influenciar outros. Note que Adão estava lutando para manter uma intimidade com o Pai,
tinha até conversas regulares com Ele, mas foi influenciado por alguém que não tinha
intimidade e caiu”.
Provoquei Deus dizendo que gostaria de experimentar um exemplo vivo disto que Ele estava
falando hoje. Algumas horas depois, fui procurado por um amigo com um dilema. Estou
desesperado, me contou. Meu irmão está desviado, mas não é por isto que o desespero me
alcança o coração. A minha angústia é que sua frigidez expiritual está me afetando. Dormimos
no mesmo quarto, as músicas que ele escuta, suas conversas obscenas como várias moças ao
telefone, suas visistas a sites de conteúdo impuro na minha presença está afetando a minha
intimidade com Deus. Antes orávamos juntos, antes partilhávamos textos bíblicos juntos,
agora mundanizado ele começa a exercer influencias negativas em mim. Me ajude Harry, dizia
desesperado.
Hoje vamos conversar sobre INTIMIDADE COM DEUS, a única forma de desfrutar de forma
plena o amor de Deus.

1 – O QUE ACONTECIA NA CASA DE JACÓ?
A vida do patriarca estava chegando ao fim, reúne os doze filhos em um grande sala da sua
casa, e começa a dar as doze instruções finais e transferir suas bênçãos paternas.

As palavras de Jacó ganham consistência e objetividade à partir das suas observações pessoais
acerca do comportamento de cada filho. Ele inicia com Rúbem o primigênito, a quem descreve
como o filho gerado quando ele era jovem e desfrutava de muito vigor. Diz que ele era o mais
forte, impetuoso como a água que molda tudo por onde passa, contudo não seria o mais
excelente, ele havia profanado seu leito. Estilo de crente sem intimidade, havia subido à cama
de seu pai e dormido com uma das concumbinas de Jacó. Prossegue com suas observações
acerca dos irmãos Simeão e Levi, reclamando que eles usam suas espadas como instrumento
de violência e que por isto não tomariam parte nas suas reuniões nem decisões. Por causa do
furor que alimentam eu os dividirei na tera de Israel, para que a violência que alimentam perca
sua força. Assim é que vai caminhando nas suas bençãos proféticas até chegar ao pequeno
José.
José era o único entre os 12 filhos de Jacó que guardara em seu coração a pureza dos íntimos,
o que lutara a mais nobre luta de todos os seres humanos, a luta por uma disciplina de
comunhão regular e íntima com Deus. Não pensem que será fácil, naquela hora que você
agendou para está com Deus, coisas estranhas acontecem, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

Você é visitado por um estado de sonolência
O telefone toca
Dois filhos estão discutindo
Sua esposa necessita de você
Bate uma indisposição repentina
Um problema resistente não lhe sai da cabeça roubando sua concentração
A voz do indolente sofeja no seu ouvido: “deixe para depois”

O resultado de quem lutou para manter a sua intimidade com Deus em elevado grau de
disciplina aparecem aqui, vejam as observações e bênçãos proferidas por seu pai sobre ele:
•
•

•

•

José é como uma planta plantada bem perto de uma fonte, ela dá muita fruta (22)
– Percebam que o que mantém intimidade com Deus é espiritualmente bem nutrido,
os períodos de escassez não o afetam porque o próprio Deus o alimenta.
Seus galhos sobem pelo muro (22)
- Isto quer dizer que quem mantém uma intimidade com Deus sempre está bem
alimentado, como também seus galhos avançam sobre os que estão próximos servido
de alimento aos visinhos.
Os inimigos o atacam com violência, mas ele está forte e por isto permanece firme,
será sustentado pela força do Poderoso de Jacó, pelo nome do Pastor, pela Rocha de
Israel (23-24)
- Não há uma promessa de preservação do ataque inimigo para os íntimos, mas há a
provisão de força e seguraça produzidas pelo Senhor que o conduz em triunfo.
O Senhor de seu pai ajudará a José, o Todo-Poderoso lhe dará bençãos, bençãos do
alto céu, bençãos de águas que ficam em baixo da terra, bençãos de muitos animais,
muitos filhos, bençãos de cereais e de flores, o cercará de coisas deliciosas, todas as

bençãos esteja sobre a cabeça de José, sobre a cabeça daquele foi escolhido entre os
seus irmãos (25-26).
- É magnífico ver a recompensa reservada ao final para aqueles que conseguem
desenvolver a disciplina dos gigantes, uma agenda com um tempo regular e diário para
desenvolver sua comunhão com Deus.

2 – POR QUE DEVO DESENVOLVER INTIMIDADE COM DEUS?
Gostaria de apresentar três razões básicas de motivações para estarmos desenvolvendo
intimidade com Deus:

1 – Tem visão do futuro
Os que iniciam e preservam um bom nível de intimiade com Deus vivem uma vida mais feliz. A
ciência já comprovou que o homem que ora tem batimentos cardíacos mais suaves, menos
acelerados, produzindo uma sobrevida para o coração. A ciência já comprovou que quem
permanece mais tempo na presença de Deus tem suas trilhas emocionais preservadas,
produzindo uma real e maravilhosa sensação de paz interior.
Livre das pressões promovidas pelas inseguranças acerca do futuro, o crente que tem
intimidade com Deus não teme adversários, crises, solidão, enfermidades, pois sabe que a
vitória é sua pela simples manifestação do poder que há no nome de Jesus.
A intimidade com Deus desenvolvida por José o diferencia entre todos os seus irmãos, desde o
momento em que ainda muito jovem recebeu uma revelaçãoas poderosa de Deus que
anunciou o previlégios que o visitariam em um tempo futuro (Gn 37.5). Ter convicção da
vitória extrema que nos aguarda no futuro produz muita paz no coração. José passou a
alimentar sua alma com a visão recebida por Deus.
Se o futuro consome sua paz, se a intranquilidade acercas das coisas que podem acontecer
roubam a qualidade do seu sono, se você não suporta ficar sem companhia por um pouco de
tempo, você precisa urgentemente desenvolver intimidade com Deus. Acerca do seu filho
José, Jacó profetizou que o Todo Poderoso Senhor, o pastor de Israel, a Rocha de Sião, Jesus de
Nazaré o abençoaria por toda sua existência.
Quem conserva um elevado grau de intimidade com Deus, sabe que o futuro sempre será
promissor. O apóstolo Paulo dizia, “O meu viver é Cristo, e até se morrer eu ganho” (Fp 1.21).
Aleluia!

2 – Impede o roubo de Satanás
No evangelho de João 10.10 – Jesus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas
que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. No princípio já abordamos
acerca das destruições promovidas por Satanás contra Eva por sua falta de comunhão íntima
com Deus. Tudo que ela conhecia acerca de Deus era o que o seu esposo Adão falava, mas
precisamos de muito mais se desejarmos nos tornar vitoriosos.

Deus forma um muro de proteção em volta dos que lhe servem em estado de íntima
comunhão. Daví declarou que: “O que habita na presença do Senhor, à sombra do Onipotente
descansará” (Sl 91.1). Você percebe a segurança contida nesta declaração? O texto não nos
instrui a apenas sabermos quem é Deus, ou a tomarmos conhecimento histórico acerca de
Deus, mas a habitarmos na sua presença. Quem constrói um relacionamento assim com Ele,
vai desfrutar do seu poder total (Onipotente), e viverá uma vida livre de opressões.
Talvez você diga: “Harry, mas eu conheço crentes que estão sendo pegos desprevenidos,
vivem em angústia lamentando os infortúnios recebidos. Eu quero afirmar que todos que
vivem assim tem apenas um conhecimento histórico de Deus, porque quem goza de
comunhão com ele se sente seguro e em paz. Vejamos uma ocasião que nos proporciona uma
visão melhor do que estamos afirmando:
Com o intuito de intimidar dois crentes que estavam revolucionando o mundo através das suas
pregações acompanhadas dos sinais que jesus fazia, colocaram Paulo e Silas na prisão. Mas
vejam o estado de espírito destes dois homens naquele local: (Atos 16.25) - “E, perto da
meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os
escutavam”. De reptente o chão tremeu, os alicerces da cadeia foram abalados, enquanto
simultaneamente as portas de todas as selas se abriram. Satanás não tem poder contra o
crente que ora, que jejua, que lê constantemente a Palavra de Deus. Pos mais que planeje
ataques, por mais que desenvolva intitivamente o desejo de destruir, o crente íntimo do
Senhor estará encondido à Sombra do Onipotente. Aleluia!

3 – Ele verá se cumprir tudo aquilo que Deus planejou
Satanás muito lutou para que os sonhos de Deus não se realizassem na vida de José. Seus
irmãos foram os primeiros instrumentos do mal. Venderam-no para os midianitas, que em um
mercado de escravos revenderam-no a Potifar, eunuco do Rei.
•
•

Escravo de Potifar, a Bíblia diz que os negócios de Potifar prosperavam por causa de
José.
A Bílbia diz em um flagrante testemunho de que José continuava mantendo o mesmo
nível de comunhão com Deus mesmo sendo feito escravo: “E Deus era com José, por
isto Potifá colocou todos seus bens sob as mãos de José”.

A calúnia de um adúltério jamais cometido viriam como um instrumento de revolta e quebra
da sua intimidade. Porém, mesmo lançando-o na cadeia por um pecado não cometido, o
flagrante do testemunho bílbico acerca da intimidade preservada de José com Deus era o
mesmo: “E Deus era com José, de forma que ele prosperou muito na cadeia, e o carcereiro
confiava tanto nele que o entregou as chaves de todas as celas”.
Os constantes sonhos de José na prisão, um dia chegou aos ouvidos de Faraó, que atribulado
por um sonho sem interpretação, mandou chamá-lo, pois só o Deus de José poderia decifrar
aquele mistério.

O moço foi arrancado pelas virturdes da sua comunhão íntima com Deus e alçado a presença
do monarca Egípcio com a rapidez de um Raio. Logo ele seria o Goverdnador do Egito, fruto da
sua comunhão com Deus.
É isto!
Nesta noite Deus está nos chamando a uma prática que nos beneficia, que nos abre
oportunidades, que nos permite ver todos os sonhos de Deus cumpridos em nossas vidas.

