Estudo 128 – Você é sedento de Deus?
Série “Fome e Sede”
Quebra-gelo
Você já deve ter percebido que algumas vezes, parece que estamos com tanta fome que
a sensação que temos é que seriamos capazes de comer muitas coisas, alem do que
comeríamos normalmente. Porém, na hora de saciar nossa fome, não conseguimos
comer muito ou quase nada do que imaginamos que seria.
Você sabia que: Neofobia Alimentar é o medo de experimentar novas comidas!
Textos: Marcos 10.17-22.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Vemos na Bíblia que o Jovem que procurou Jesus era alguém que possuía muitos bens
materiais. O nome dele não é mencionado na Bíblia, mas ele ficou conhecido como O
Jovem Rico. Ele procura a Jesus, aparentemente com uma linda intenção de buscar o
céu, de cumprir os mandamentos e conhecer um pouco mais a respeito de suas
obrigações como cristão. Mas podemos notar que, na verdade, seu coração acabou
ficando muito exposto. Aquele jovem, na verdade, possuía em seu coração muitas outras
riquezas das quais não era capaz de se livrar. Se pararmos para avaliar verdadeiramente
o nosso coração, podemos perceber o quanto somos muito parecidos com o Jovem Rico.
Dizemos ter fome e sede de Deus, mas no momento em que somos confrontados com
algumas coisas na nossa vida, percebemos que, na verdade, nosso coração é muito
diferente daquilo que acreditávamos ser. Julgamos-nos pessoas que têm fome e sede por
Deus, no entanto, temos muitas dificuldades que em determinados momentos acabam
revelando o nosso coração. O grande problema não é termos essas dificuldades, mas sim
não nos dispormos a reverter isso e mudar. Precisamos fazer uma avaliação profunda em
nosso coração e em nossa verdadeira intenção para com Deus. Então, avalie a sua vida a
partir do que aconteceu com o Jovem rico.

I – Você sabe o que deve ser feito? O jovem rico era cumpridor dos mandamentos. Ele
acreditava que aquilo era suficiente. Era somente aquilo que ele conhecia, mas como
podemos ver, ainda faltava algumas coisas. Embora ele tenha se entristecido com a
resposta de Jesus, ele fez a pergunta certa para Jesus. O que mais preciso fazer para
herdar a vida eterna? Muitas vezes precisamos fazer exatamente essa pergunta para
Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para ser melhor, para ter mais do Senhor na minha
vida? E logo após ouvir a resposta, precisamos praticar. Algumas vezes ouviremos de
Jesus uma resposta diferente da que gostaríamos de ouvir. No entanto, precisamos
perceber o que realmente vai em nosso coração para que possamos fazer tudo o que
precisa ser feito.

II – Será que estou disposto a tudo? Ao ouvir de Jesus o que ainda lhe restava fazer, a
Bíblia diz que o jovem rico se entristeceu profundamente. Ele se entristeceu justamente
porque percebeu que ele não estava disposto a fazer o que era preciso. Quanta coisa
Jesus já nos pediu, mas nós fingimos que ouvimos, não fazemos e deixamos de lado? No
caso daquele jovem, a sua fome e sede por mais de Jesus, foi aplacada pelas suas
riquezas. Mas e você? O que tem trazido a você uma falsa sensação de saciedade? As
coisas do mundo tendem a trazer essa sensação sobre o nosso coração, camuflando
nossa fome e sede por Deus. Permitimos-nos envolver por relacionamentos, por riquezas,
por fama, pelo nosso trabalho, estudos e não percebemos que essas coisas, vão
roubando de nós a fome e sede de Deus. Quando nos sentimos saciados, paramos de
buscar, mas quando estamos sedentos, nos tornamos dispostos a tudo o que for preciso
para buscar a saciedade. Você está disposto ou se sente saciado?

III – Em qual nível desejo me relacionar com Jesus? Aquele jovem fazia o que era
certo e precisava fazer para manter um nível de relacionamento superficial com Jesus.
Apenas para herdade a vida eterna, era suficiente. Mas perceba que Jesus chamou ele
pra muito mais, pra viver outro nível de relacionamento com Ele. Jesus chama aquele
jovem para ser seu discípulo. Ele usa exatamente as mesmas palavras de quando vai
escolher seus 12 discípulos. O jovem rico, embora parecesse muito interessado, não tinha
grandes interesses em se relacionar com Jesus intimamente. Por isso é que ele teve tanta
dificuldade em fazer o que era preciso e se desprender das suas riquezas. O nível que
desejamos nos relacionar com Ele, determinará a nossa fome e sede por Jesus.
Determinará também a que estamos dispostos a fazer para este relacionamento.
Desafio
Seja sincero com você mesmo e com Deus. Existem coisas que tem aplacado a sua fome
e sede por Deus? Qual tem sido a inclinação do seu coração? Você faria a mesma
escolha do Jovem rico?
Conclusão
Quantas coisas já perdemos de viver com Deus porque tomamos decisões como a do
jovem rico! Faça uma avaliação sincera da sua vida e viva tudo o que Jesus tem para
você. Você gostaria disso? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.

