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Tema: Heróis do Antigo Testamento

ELIAS E SEU COMPROMISSO COM DEUS

BUSCANDO A INTIMIDADE COM DEUS
A Bíblia demonstra através da vida de
Elias que é possível sim, ser íntimo de Deus,
mas o que significa ser íntimo de Deus?
Intimidade significa: relação muito
próxima; amizade íntima; familiaridade.
Ser íntimo de Deus, é poder estar
Referência
Jr 29.11
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próximo dEle, ser seu amigo, ouvir seus
conselhos, ter liberdade de conversar e
ouvir sua voz.
Biblicamente existem formas de poder
se tornar íntimos de Deus, vejamos alguns
versículos que deixam muito claro isso:
Versículos
Porque eu bem sei os pensamentos que penso
de vós, diz o SENHOR; pensamentos de paz e
não de mal, para vos dar o fim que esperais.
O SENHOR, teu Deus, está no meio de ti,
poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti
com alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes.
Porque eu bem sei os pensamentos que penso
de vós, diz o SENHOR; pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim,
e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração.
E esta é a confiança que temos nele: que, se
pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve
em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Já vos não chamarei servos, porque o servo
não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto
ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
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Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo,
purificai o coração. Senti as vossas misérias, e
lamentai, e chorai; converta-se o vosso riso em
pranto, e o vosso gozo, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.

E você, quer se tornar íntimo de Deus?
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