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Goiânia, 1 de Agosto de 2012

“INTIMIDADE”
João 21:20-25
Introdução: Intimidade é um assunto tão necessário nos púlpitos modernos, sua definição é complexa uma vez que seus
significados variam de relacionamento para relacionamento, e dentro de um mesmo relacionamento ao longo do tempo. De
qualquer forma, a intimidade está ligada com sentimentos de afeto entre pessoas em um relacionamento. Sabemos que que a
intimidade e relacionamentos saudáveis andam de mãos dadas. Certamente a intimidade é um ingrediente básico em qualquer
relacionamento com algum significado como a amizade e o amor. Acredito ser por isso de Jesus ter chamado seus discípulos
de amigos (Jo 15,12-17 ). Uma outra forma de intimidade se reside no conhecimento profundo de alguém, conhecendo os
vários aspectos ou sabendo como esse alguém responderia em diferentes situações, por causa das muitas experiências em
comum.
Vejamos alguns momentos na vida do Senhor Jesus onde é mostrado o valor e a necessidade de intimidade.
I - A ESCOLHA DOS DISCIPULOS
Jesus chamou os doze para andar com ele e ser seus companheiros por onde quer que fossem, e para viverem em íntima
comunhão. Conforme mostra os evangelhos, os discípulos aceitaram o convite do mestre somente com a motivação de terem
intimidade com ele, pois foi a maior riqueza que o mestre tinha a oferecer (Lucas 9:57-58). Eles viram que Jesus tinha
intimidade com o Pai e essa intimidade é que fazia a diferença, isso os atraiu e lhes convenceu, porque nada mais importante
na vida do que ter intimidade com Deus, e isto os discípulos presenciaram na vida do Senhor Jesus. Mesmo assim entre os
discípulos havia haviam três grupos: a) - os seguidores; b) - os amigos; c) - Os íntimos.
II – O NÍVEL DE RELACIONAMENTO DOS SEGUIDORES E DOS AMIGOS COM O MESTRE
Entre os cristãos existem seguidores, amigos e os íntimos. Os seguidores gostavam de Jesus mas não são íntimos. Acreditam
nos milagres e isso lhes é suficiente. Não querendo mais nada do Senhor Jesus. Em nossos dias podemos facilmente notar que
parte da cristandade se comportam assim; em busca somente dos milagres. Esses eram nove discípulos. O segundo grupo são
os amigos de Jesus, esses dão tudo por Jesus, Jesus mostra coisas profundas a esses (a transfiguração por exemplo). Sem
medo fazem coisas tremendas, como no caso de Pedro andando sobre as águas, uma experiência que até onde sei ninguém
mais teve.
O caminho dos cristãos inebriados por milagres é curto e com poucos frutos, o dos amigos precisam dar lugar a intimidade.
Em suma todo seguidor precisa buscar ser amigo de Jesus e de amigos chegarem a intimidade com ele. Aleluia! Esta é a
vontade de Deus.
III – A OUSADIA DA INTIMIDADE
Dentre os discípulos somente um teve a ousadia de ser intimo, o qual João, este desejou ter mais que amizade, ele precisava
de intimidade com Jesus. Nas ceias, ele sempre estava perto de Jesus, os amigos também, mas, João queria mais, assim ele ia
se chegando cada vez perto do Mestre, ao ponto de recostar a cabeça no SEU ombro. O que a princípio pode até parecer aos
teus olhos simples, mas pense bem, mesmo nos dias de hoje quando vemos duas pessoas próximas logo já nos enchemos de
malicia, imagine no tempo de Jesus dois homens ou duas mulheres com tal intimidade diante de um povo severo e de leis tão
duras.
João se distinguia pela intimidade que tinha com Jesus, ao ponto de reclinar-se em seu ombro. Precisamos seguir o exemplo
de João e sermos ousados a intimidade com o nosso mestre e Senhor, não nos conformando a sermos somente seguidores
conformando somente com milagres, mas sim desejando a proximidade e a não somente sentir a presença do Senhor , mas a
sermos iguais a ele. Precisamos buscar intimidade com os irmãos e com o Senhor, mas que essa intimidade seja santa e repleta
da presença santa do Cristo ressurreto.
Conclusão: A intimidade com Deus é algo sublime, logo todo filho de Deus deve almejar e a buscar. Não podemos nos
conformar somente em chegar a porta da sala, pelo contrário precisamos adentrar com ousadia o santo dos santos, pois o véu
da separação foi rasgado, possibilitando a entrada de todo salvo.
O cristão adentra ao lugar Santo, chegando a presença do Senhor, doravante passando a ser íntimo do Senhor Jesus, passando
a ter a mente de Cristo, apropriando-se dos segredos de Deus para sua.
Toda pessoa que chegou a ter intimidade com Jesus tem a vida diferente, sua família é diferente, seu namoro é diferente, sua
vida espiritual é alegre e contagiante; também é um funcionário diferente. O segredo dessa diferença é que tem intimidade
com o Senhor Jesus.
Nossa oração é para que todo líder de Núcleo chegue alcance a posição de intimo do Senhor Jesus, logo teremos não somente
Núcleos que multipliquem, mas Lideres e Núcleos que são parecidos com o amado Jesus.
Sugerimos a todos busquem serem íntimos do Senhor Jesus, porque ele está a disposição de braços abertos a receber todo
aquele que realmente buscam intimidade. Seja ousado, seja íntimo. Aleluia!

