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Intimidade com Deus é determinada pela obediência e fé. Peça
a Deus para revelar a você qual o setor da sua vida precisa de
ajuste mediante a Palavra. "E cumpriu-se a Escritura, que diz: E
creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o
amigo de Deus." (Tiago 2: 23).

26

Peça a Deus para sondar o seu coração e dirigir os seus passos
pelo caminho da Eternidade. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o
meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se
em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno."
(Salmos 139: 23-24)

31

Intimidade com Deus é negar-se a si mesmo. Renda-se em
oração aos direitos soberanos de Deus sobre todos os detalhes
da sua vida, por mais simples ou mais complexos que sejam.
"Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que
me amou e se entregou por mim." (Gálatas 2: 20).
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Intimidade com Deus é confiar no poder do sangue de Jesus
para salvar. Interceda com expectativa pela conversão de
alguma pessoa próxima a você, a fim de que o Espírito Santo
abra os olhos do entendimento dessa pessoa. "Oro também para que os
olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a
esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele
nos santos." (Efésios 1: 18).

28

01

A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele fará
conhecer a sua aliança.” (Salmos 25.14). Intimidade exige
tempo e relacionamento. No primeiro dia do ano, gaste tempo
na presença do Senhor em oração, converse espontaneamente com o Pai
Celestial, com amizade e sinceridade no coração.

Peça ao Senhor a graça de perseverar na intercessão. "Prossigo
para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por
Cristo Jesus." (Filipenses 3: 12).

02

Busque intimidade com Deus, adorando-o ao expressar
gratidão pela salvação gratuita do Senhor. Porque pela graça
sois salvos por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.
(Efésios 2: 8).

29

Intimidade com Deus é se entregar a Ele em humildade,
achegando-se a Cristo no poder do Espírito, pela satisfação
de tudo o que Ele é para nós. "Eu sou o pão da vida, o que
vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede."
(João 6: 35).

03

Intimidade com Deus é caminhar com o Amigo Melhor e este
privilégio é para os que são justos. Caminhe com o Senhor em
oração, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu
grande amigo. (Provérbios 3: 32).
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Em oração, clame ao Senhor para livrá-lo da tentação de se
satisfazer em si mesmo e nas coisas terrenas, de forma a ter
um coração satisfeito na presença do Pai. "Mas quem beber
da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que
eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna".
(João 4: 14).

04

Adore ao Senhor por sua graça que nos ensina a viver
retamente. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às
paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era
presente. (Tito 2: 11).

05

12

Intimidade com o Senhor é para os que o temem e para
aqueles que o buscam com fervor. Disponha-se em adoração
ao nosso Deus. "Clama a mim, e responder-te-ei, e
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." (Jeremias 33: 3).

Reserve um tempo para agradecer ao Senhor por tudo o que
Ele tem feito em sua vida, mesmo nos momentos de
angustiantes provações. "Bendiga ao Senhor a minha alma!
Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos!" (Salmo 103: 2).

06

Ofereça seu tempo a Deus como oferta. "Quando tu disseste:
Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor,
buscarei." (Salmo 27: 8).

Intimidade com Deus é viver as promessas bíblicas que o
Senhor nos deu para sustentar a nossa fé. Ore, pedindo a Deus
para ajudá-lo a crer nisso. "E eis que estou convosco todos os dias
até a consumação do século." (Mateus 28: 20).

Intimidade com o Senhor é honrá-lo com o corpo, que é o
próprio templo do Espírito Santo. Ore por isso. "Acaso não
sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que
habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si
mesmos? (I Coríntios 6: 19).

Hoje é dia de pedir ao Senhor em oração para encorajá-lo e
capacitá-lo a viver com base nas promessas dEle. "Não temas,
porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu
te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." (Isaías 41: 10).

08

Intimidade com Deus é abrir mão de si próprio e humilhar-se
sob a poderosa mão dEle. Submeta-se ao Senhor em oração.
"Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que
a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós." (I Pedro 5: 6-7).

07

Lute em oração contra as inclinações pecaminosas da carne
através da poderosa graça de Deus. "Pois se vocês viverem de
acordo com a carne, morrerão; mas, se pelo Espírito fizerem
morrer os atos do corpo, viverão." (Romanos 8: 13).

09

Intimidade com o Senhor é lutar pela fé com a espada do
Espírito, que é a Palavra de Deus. Ore para compreender
espiritualmente a Bíblia. "Consequentemente, a fé vem por
ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
(Romanos 10: 17).

13
14
15
16

Peça ao Senhor para você se livrar dos seus medos, passando
da autoconfiança para a confiança na graça e no poder do Pai.
"Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que
temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em
erva?" (Isaías 51: 12).

17

10

Intimidade com o Senhor é permanecer firme na fé. Ore para
você repousar no poder de Deus mesmo quando as
circunstâncias disserem o contrário. "Em me vindo o temor, hei
de confiar em Ti." (Salmo 56: 3).

11

Medite em oração sobre a graça de Deus para você combater o
bom combate da fé. "Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas
também a todos os que amarem a sua vinda." (II Timóteo 4: 7-8).

Busque o convívio com o Senhor em oração, lendo a Palavra
para conhecer as promessas de Deus. "Tu me farás conhecer a
vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à
tua direita." (Salmo 16: 11).
Intimidade com o Senhor é confiar, apesar das circunstâncias
difíceis, que Ele está conosco e revigora a nossa alma. Entregue
suas preocupações ao Senhor em oração. "Deitar-me faz em verdes
pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma;
guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. (Salmos 23: 2-3).
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Intimidade com Deus é ter a certeza de que Ele é nosso Criador e
também nosso Provedor. Ore para preservar a sua comunhão
com o Senhor e caminhar com Ele. "Portanto eu lhes digo: não se
preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber; nem
com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante
do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? (Mateus 6: 25).

20

Ore, pedindo a Deus para você ter mordomia e generosidade
no uso dos recursos que Ele mesmo te deu. "Em tudo o que fiz,
mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os
fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior
felicidade em dar do que em receber’". (Atos 20: 35).

21

Intimidade com Deus é crer que a ansiedade não nos faz bem e
que todas as nossas inquietações devem ser entregues ao
Senhor, como Jesus nos advertiu. Peça a Deus para ajudá-lo a
crer nessa graça. "Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode
acrescentar uma hora que seja à sua vida?" (Mateus 6: 27).

22

Em adoração, contemple o poder de Deus sobre a sua vida e
sobre toda a criação, entregando a Ele seus fardos. "Por que
vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios
do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem
Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste
assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não
vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? (Mateus 6: 28-30).

23

Intimidade com Deus é aproximar-se dEle, sabendo que Ele se
importa com você. Peça ao Senhor para suprir suas
necessidades. "Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que
vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir?’ Pois os pagãos
é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai Celestial sabe que vocês
precisam delas." (Mateus 6: 31-32).

24

Ore para viver uma vida de obediência que agrade ao Senhor.
"Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá."
(Salmos 37: 4-5).

