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A recompensa da Busca: Intimidade 

“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu 

conheço o Pai” 

João 10:14-15 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Separe um momento para contemplar o significado de que o Salvador está dizendo aqui. À 

medida que crescemos em nosso conhecimento do Salvador (intimidade), podemos crescer em nosso 

conhecimento íntimo do Pai, para que possamos nesta vida ter o mesmo tipo de relacionamento íntimo com o 

Pai, que Jesus tinha quando Ele estava aqui na terra. O tipo de intimidade onde ouvimos claramente a Sua voz, 

reconhecer a Sua voz acima de todas as outras vozes que clamam por nossa atenção neste mundo. Ouvir suas 

palavras de encorajamento e força para nossas tarefas diárias. À medida que crescemos em intimidade com Ele, 

nós crescemos em nosso conhecimento de Seu caráter, e à medida que crescemos em nosso conhecimento íntimo 

de Seu caráter, aprendemos que somente Ele é o único que é suficiente para o que precisamos ter neste dia, 

nestas circunstâncias. E neste tipo de intimidade, encontramos força, paz, vitória e tudo o que precisamos ter 

para andar com Ele a cada dia. Não há maior objetivo da vida do que para buscar a face de Deus e crescer em um 

conhecimento íntimo de nosso Salvador, Redentor e Amigo. Procure não desistir. Ele é o objetivo, e ele vale a 

pena. 
 

Dia 1: Separe um tempo hoje para se examinar honestamente diante de Deus, o seu nível de intimidade 

com ele. Se você estiver satisfeito, você nunca vai ter mais. Você está com fome por mais 

intimidade com Ele? 
Dia 2: Hoje, começe com esta simples oração: “Senhor que me aproximar de Ti. Eu quero conhecer mais 

de Ti.” 
Dia 3: A intimidade vem através da oração, a Palavra de Deus e obediência. Ore para o crescimento 

nessas áreas na busca pela face de Deus. 

Dia 4: Tire um tempo para interceder por sua família para que eles desejem buscar essa intimidade com 

Jesus e com o Pai. 
Dia 5: Ore por sua igreja para que seja um lugar onde as pessoas cresçam em intimidade, e possam 

ensinar aos outros como se aproximar de Deus. 

Dia 6: Hoje, ore para que as outras igrejas em sua cidade sejam lugares onde as pessoas cresçam em sua 

intimidade com Deus. 

Dia 7: Ore pelos missionários para tenham tempo de nutrir sua intimidade no meio de seus ministérios 

ocupados. 
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