Estudo 94 – Tempo de Buscar a Deus
 Resumo: No estudo de hoje aprenderemos que existe um tempo certo para buscar a Deus
e que não devemos negligenciá-lo.

Texto: Isaías 55.6 e Eclesiastes 3.1
Introdução: Existe no ser humano uma grande necessidade de buscar e correr atrás daquilo que
deseja conquistar. Em primeiro lugar, surge um interesse dentro de nós por algo ou por alguém,
e este interesse normalmente vem acompanhado de uma busca e de uma tentativa de alcançar o
que se deseja. Você já deve ter ouvido o ditado: “Quem procura, acha”, não é mesmo?
Geralmente encontramos o que tanto buscamos quando nos determinamos a fazê-lo com muita
dedicação e insistência. Mas a questão é que, muitas vezes, podemos errar na escolha do que
queremos. Podemos escolher correr atrás de coisas que, apesar de boas, não são tão essenciais
assim para a nossa vida. Precisamos da sabedoria de Deus para entender o que é o melhor para
nós.

1. Existe algo que esteja buscando insistentemente no momento?
A Bíblia nos ensina que devemos buscar pelo Senhor enquanto podemos acha-lo e enquanto Ele
está perto. Isto significa que a nossa busca por Deus tem um prazo de validade, pois um dia
Jesus voltará e aí não haverá mais tempo para encontrar o tesouro mais precioso.
Falando nisso, a Bíblia ainda nos ensina que devemos buscar o Reino de Deus em primeiro
lugar em nossas vidas e não perder tempo correndo atrás de comida, bebida e roupas, pois, quem
busca a Deus em primeiro lugar, recebe Dele mesmo todas as outras coisas (Mt 6.33).
Se a Bíblia nos desaconselha a buscar por coisas que parecem tão essenciais (comida, roupas,
bebidas), imagina então o que ela nos diz sobre buscar riquezas, dinheiro, fama, bens materiais,
propriedades, etc.? Diante disso, devemos analisar se o que estamos buscando com tanta
insistência tem realmente valor para o Senhor e se nos levará para mais perto Dele.

2. Em sua opinião, o que vale à pena buscar nesta vida?
Como já aprendemos, o que devemos buscar com todas as nossas forças é o Senhor, afinal, o
tempo de fazer isto é agora, enquanto Ele está perto. Mas como isso deve acontecer na prática?
Como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo?
I – Reavalie seus interesses. Não adianta buscarmos por algo pelo qual não temos interesse
algum. Se isto acontecer, provavelmente desistiremos ou nos desanimaremos no meio do
caminho. Por isso, precisamos reavaliar aquilo que é importante para nós. Se você perceber que
o seu coração se interessa somente por coisas desta vida, peça ajuda ao Senhor para que Ele

mude os seus valores. Perceba, na Palavra de Deus, o que realmente é valoroso e eterno e se
converta a este caminho por completo.
II – Entenda a eternidade. Entender a eternidade é extremamente necessário a nós, seres
humanos, que vivemos escravos do tempo. Vivemos diante de uma rotina que é determinada
pelos números de um relógio. Apesar disso, não entendemos que há tempo certo também para
buscar a Deus. Da mesma forma que temos horário determinado para chegar em nossos
trabalhos, temos horário também para investir em nosso relacionamento com Deus. Nós não
sabemos o dia da nossa morte, nem sabemos o dia em que Jesus voltará, então devemos nos
preparar para estes acontecimentos, como alguém que entende o valor da eternidade.
III – Busque o Senhor. Se realmente entendermos o valor da eternidade, deixaremos de lado a
busca incansável por coisas deste mundo e passaremos a nos organizar e dedicar para buscar a
pérola de maior valor (Mt 13.45-46). Entendemos que muitas coisas podem ser valorosas nesta
terra (família, saúde e bem-estar), mas que existe algo pelo qual abandonamos todo o resto e
buscamos com todas as nossas forças: Jesus e Sua vontade.

Conclusão: Temos um grande poder em nossas mãos, o de encontrar aquilo que buscamos. Por
isso, devemos ser sábios para escolher como usaremos o nosso tempo. É preciso reavaliar os
nossos valores: será que eles estão de acordo com a vontade de Deus? Precisamos também
transformar a nossa mente para entender e viver de acordo com a eternidade. Será que o que
valorizamos é eterno ou é passageiro? E finalmente, devemos buscar o que realmente importa,
que é o Senhor, Seus valores e vontade para nossas vidas.

Desafio: Já que estamos falando em tempo, use o seu para buscar o Senhor. Converse com seu
líder a respeito de como se organizar para isso. Pense em tempo de leitura da Palavra e oração.
Ore ao Senhor se comprometendo em fazer da busca por Ele a sua prioridade.

