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UMA VIDA DE INTIMIDADE COM DEUS 

ÊXODO 3.1-6 
SENTIR 
 
Quando uma pessoa tem uma experiência real com Jesus Cristo, algo 
como que um fogo de Deus invade o seu coração. Ela se sente revivida, 
renovada, animada, inspirada, pronta para qualquer desafio. É capaz de 
vencer antigas barreiras, vícios, problemas. 
 
No entanto, depois de algum tempo, podemos perceber que este fogo se 
apaga em alguns cristãos. O quê houve? Qual seria o combustível da 
vida cristã, capaz de manter a chama acesa?  
 
APRENDER 
 
No texto de Êxodo 3, Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro. 
Um dia ele resolveu levar o rebanho para um outro lugar, e então ele viu 
um arbusto pegando fogo. Moisés ficou espantado: Como que uma 
árvore pequena estava em chamas e o fogo, além de não apagar, 
também não consumia a árvore? Então Moisés quis conferir aquele 
fenômeno de perto. Quando se aproximou, ele teve a experiência mais 
rica da sua vida até aquele momento.  
 
Esse texto mostra a proximidade e intimidade de Deus com Moisés e de 
Moisés com Deus. E nos deixa lições maravilhosas sobre como o Pai se 
revela: 
 

1. Deus se revela na intimidade; não podemos ter intimidade de 
longe, sem abrir a Bíblia, sem orar, sem as disciplinas espirituais; 

2. Na intimidade vemos o poder de Deus; Ele derrama esse poder 
sobre nós; 

3. Na intimidade aprendemos o quanto Deus é pessoal; ele trata 
nossa individualidade; 

4. Na intimidade aprendemos a respeitar a Deus; Deus ensinou a 
Moisés sobre reverência; 

5. Na intimidade ouvimos a voz de Deus 
 
Diante dessas lições que o texto de Êxodo nos ensina e pensando numa 
vida de intimidade com Deus, a pergunta que surge é: Por que Deus se 
revelou dessa forma, numa sarça, e não de outra? 
 
REFLETIR 
 
Quando Deus se revela a nós? O que é revelar? 
 
O que precisamos para conhecer a Deus intimamente? (O que produz 
intimidade com Deus: milagres, sinais, maravilhas ou outra coisa? 
 
Para que serve o poder que o Senhor derrama sobre nós? 
 
Por que aquele lugar era santo?  
 
Como você se relaciona com Deus? Que tipo de trato você tem com ele? 
Será que sabemos respeitar a Deus? 
 
Como manter a chama da intimidade com Deus acessa? 
 
APLICAR 
 
Que o Espírito Santo mantenha para sempre em nós o fogo santo de 
Deus. Que sejamos pessoas íntimas do Senhor, que o conheçamos de 
maneira pessoal, que experimentemos seu poder em nossa vida, que o 
honremos por onde formos, e que ouçamos sempre a sua voz de amor. 
Que essa chama espiritual jamais se apague em nós, em nome de Jesus!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


