Estudo 88 – Seja intenso!
 Resumo: No estudo de hoje, veremos como Deus é intenso em mostrar o Seu
amor por nós. Aprenderemos também como agir da mesma forma para com Ele.
Texto: Lucas 10.27 e Apocalipse 3.15-16
Introdução: Você já deve ter se sentado à mesa com muita fome e ter se deparado com
uma comida bonita e bem apresentada, porém, sem sal. Com raras exceções, a maioria
de nós ficaria decepcionado com uma refeição sem sabor. Você diria ou apenas pensaria
que aquela comida está sem sal. As palavras “sem sal” são também usadas como forma
de expressar outras situações da nossa vida, para coisas que consideramos “sem graça “.
Seja numa situação em que literalmente não há sal em um alimento ou numa situação
em que a falta de sal simboliza a falta de graça, alegria e vida, a nossa reação é sempre
buscarmos este sal e acrescenta-lo aonde é necessário. Ele representa e acrescenta
intensidade aos alimentos e figurativamente, aos relacionamentos e situações da vida,
por isso, ele é extremamente importante para a nossa vida com Deus.

1. Você tem sido intenso em seu relacionamento com Deus?
Assim como não queremos viver relacionamentos medianos e sem graça com as
pessoas, também não devemos aceitar que o nosso relacionamento com Deus seja “sem
sal”. A Bíblia nos alerta a não sermos pessoas mornas (sem sal e intensidade), caso
contrário, seremos vomitados pelo Senhor (Ap 3.15-16). E porque isto? A resposta está
no próprio Jesus, que não foi nem um pouco morno, mas foi intenso em tudo o que fez.
Quando Jesus andou nesta terra, andou intensamente. Ele expressou amor e obediência a
Deus de forma intensa e completa e, quando demonstrou amor pela humanidade,
entregou a sua própria vida! Jesus foi um homem cheio de sal. Ele declarou que estava
aqui nesta terra somente para fazer a vontade de Deus e não a sua (Jo 6.38). Diante
disso, é preciso fazer uma análise a respeito do nosso relacionamento com Deus e
perceber se não estamos acomodados, pensando que estamos oferecendo a Ele o nosso
melhor, quando, na verdade, estamos entregando a Ele apenas o que é resto. A Bíblia
nos ordena a amar a Deus da seguinte forma: de todo o coração, alma, forças e
entendimento (Lc 10.27). Isto é ser intenso!
2. Como podemos aumentar a intensidade do nosso amor por Deus?
Se achamos que algum alimento está sem sal, então logo pegamos o saleiro e
acrescentamos uma maior quantidade de sal a ele, não é mesmo? Mas quando há falta
de sal em algum relacionamento, então nossa atitude deve ser diferente.
I – Seja como Jesus. Como já foi dito, Jesus foi um homem intenso em tudo o que fez.
Isto porque o seu amor e obediência por Deus eram notáveis em Sua vida. Com base no

texto que lemos no início do estudo, analise se você tem usado todo o seu coração,
alma, forças e entendimento para amar a Deus ou se os tem usado para correr atrás de
outras coisas desta terra.
II – Se ocupe em fazer a vontade de Deus. Jesus também agiu desta forma. Ele
declarou que veio ao mundo para realizar a vontade de Deus e que fazer a vontade de
Deus era para Ele como alimento (Jo 4.34), ou seja, o que Lhe satisfazia era realizar a
obra de Deus. Num mundo individualista em que vivemos, onde cada um pensa em seus
próprios desejos, somos chamados a deixar nossas vontades de lado e buscar a vontade
de Deus para a nossa vida.
III – Provoque-se a ser mais intenso. O primeiro passo a ser dado é se não se
conformar com a falta de intensidade. Podemos provocar a intensidade do nosso amor
por Deus quando fazemos coisas que aumentem a nossa paixão e admiração por Ele.
Nossa vida de oração, adoração e leitura da Palavra com certeza são como combustíveis
para que o nosso amor cresça continuamente, mas podem existir ainda outras coisas que
o Senhor deseja de sua vida. Provoque-se!

Conclusão: Ninguém gosta de comida sem sal. Ninguém gosta de relacionamentos
“sem sal”. Somos chamados por Deus a avaliar a intensidade do nosso amor e dedicação
por Ele, analisando a quantidade de sal presente em nossa vida. Se você percebeu que
precisa ser mais intenso, então conquiste isso sendo como Jesus, buscando realizar a
vontade de Deus (e deixando os seus interesses de lado) e provoque o aumento da sua
intensidade para com o Senhor.

Desafio: Pense a respeito daquilo que você deixou de fazer e que, como consequência,
deixou o seu relacionamento com Deus morno e “sem sal”. Retome estas atitudes
imediatamente e torne-se intenso!

