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ALIMENTANDO O REBANHO 17.03.2019 
Salmos 25.14 

 

Introdução: Temos refletido muito sobre o tema ALIANÇA 
COM DEUS com o propósito de entender o plano redentor do Senhor 
para nós, discernir o tempo que vivemos sob a Graça e fazer um 
compromisso com o Reino de Deus. 

Pense um pouco: o que mudou em sua vida depois que descobriu 
que pode ter uma Aliança com Deus? Certamente muita coisa 
mudou. 
Vamos usar a figura física de um anel com suas três 
faces: interna,externa e lateral para ilustrar três aspectos importantes 
de uma Aliança com Deus baseada em Salmos 25.14, destacando 
três palavras chaves: intimidade, temor e conhecimento. 
 
 
 

1- A face interna - INTIMIDADE: 
A face interna do anel é o que tem contato com o nosso corpo, por 

isso nos lembra da palavra Intimidade. 
Quando temos uma Aliança com Deus passamos a ter Intimidade 

com Ele. O que é ter intimidade? É ter conhecimento próximo de 
alguém, ser amigo, saber a respeito da pessoa, tratar e ser tratado 
com carinho, etc. 



Para ter intimidade com uma pessoa precisamos conviver com ela, 
passar muitas horas juntos. Para ter intimidade com Deus preciso 
ouvir sua Palavra e conversar muito com Ele em oração todos os dias. 

Ao fazer uma Aliança com Deus passamos a conhecer ao Senhor 
como próximo de nós. Jesus veio ao mundo mostrar que o Deus que 
Israel via tão severo e distante era um PAI (Marcos 14.36 e Romanos 
8.15), por isso Jesus ensinou a orar chamando a Deus de Abba que 
no aramaico significa paizinho, papai ou painho. Abba é uma 
expressão usada por criancinhas para tratar seus pais. 

Ter uma Aliança com Deus significa ter intimidade com o Pai! 
Deus quer ter intimidade com você! 
                         

2- A face externa - TEMOR: 
A face externa do anel é a que nos protege e pode sofrer atritos 

externos, por isso simboliza o TEMOR. 
Não basta termos intimidade com Deus e perdermos o respeito com 

Ele. Precisamos amar ao Pai e respeitá-lo como superior a nós. Isso 
é Temor. Temor não é medo e sim um profundo respeito. 

Há pessoas que quando passam a ter intimidade com alguém 
perdem o respeito. Mas com Deus, quanto mais o conhecemos e 
temos intimidade com Ele mais o tememos. 

Quando o filho pródigo voltou e demonstrou temor a seu pai 
pedindo-lhe que o tratasse como um escravo por que tinha pecado e 
não era digno de ser recebido como filho, “O pai, porém, disse aos 
seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um 
anel no dedo e sandálias nos pés;” (Lucas 15.22). Aquele anel era o 
sinal de que não seria escravo e sim filho do pai. Isso por sua 
demonstração de respeito e temor. 

Deus nos ama muito e perdoa todos os nossos pecados nos 
aceitando como somos, mas precisamos aprender a temer ao Senhor 
como Deus Supremo. 

Ter uma Aliança com Deus é Temer ao Senhor! 
Deus merece ser temido, então O respeite! 
 

 

3- A face lateral - CONHECIMENTO: 
A face lateral é a que mostra a espessura do anel e será para 

simbolizar o conhecimento. 
A medida que aprendemos a ter intimidade e tememos a Deus, 

aprendemos muito em nossa vida e acrescentamos conhecimento. 
Deus quer que seu povo tenha conhecimento, pois disse através do 

profeta Oséias: “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento.”  (Oséias 4.6) e fez um convite 
libertador “Conheçamos e prossigamos em conhecer ao 
SENHOR” (Oséias 6.3). João Wesley também ensinou que 
precisamos ter ‘coração aquecido e mente esclarecida’. 

O diabo gosta que as pessoas fiquem na ignorância para pecarem 
mais e serem enganadas por ele, pois o conhecimento liberta para a 
verdade (João 8.32). 

Mas como conhecer a Deus? É possível por que o Senhor se revela 
e se apresenta a nós para ser conhecido. Tantas pessoas se 
preocupam em conhecer tantas coisas e saber muito, colecionando 
diplomas e isso é bom. Mas há pessoas que apesar de ter diplomas 
e conhecimentos não melhoram suas vidas e nada muda. O maior 
conhecimento que alguém pode ter é conhecer a Deus. 

Ter uma Aliança com Deus é conhecer ao Senhor! 
Deus deve ser buscado e conhecido! 

 
CONCLUSÃO: 

A Aliança com Deus é algo que só pode ser mostrado para pessoas 
que têm intimidade com Deus, ao mesmo tempo em que Temem ao 
Senhor e buscam conhecer a Deus a cada dia. 

Ter uma Aliança com Deus é ter Intimidade com o 
Senhor, Temer a Deus e Conhecer sua vontade. 
 


