Estudo 131 – Sacie-se em Jesus
Série “Fome e Sede”
Você sabia que: Hesitar ou se recusar a pegar o ultimo biscoito ou fatia de pizza disponível é um
fenômeno psicológico conhecido como “difusão de direito”. Freqüentemente, nos inibimos de
consumir algo “raro”, porque sentimos que não temos direito.
Todo ser humano gosta de ter uma garantia de algo. Isso porque a garantia nos deixa
seguros, nos trás a certeza de que não passaremos falta de algo que seja importante ou
vital para nós. Gostamos de ter um “plano b” para o caso de o nosso primeiro planejamento
falhar.
Textos: João 6.66-69.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Na passagem Bíblica que lemos, vemos o momento em que o povo começa a achar que o
discurso de Jesus estava muito pesado, exigindo demais deles. Então, a multidão começa
a ir embora e deixar Jesus. Por um tempo, eles buscaram ser saciados em Jesus, mas
quando começaram a achar muito difícil cumprir o que Jesus ensinava, eles começaram a
sair à procura de saciar sua fome e sede em outros lugares, pois julgaram que em Jesus
não estaria a sua única fonte de sustento. Algumas vezes, nós mesmos agimos da mesma
forma que a multidão agiu. Por um tempo nos saciamos em Jesus, comemos e bebemos
de Suas palavras, mas somente pelo tempo em que acreditamos que seja conveniente para
nós. A partir do momento em que precisamos amadurecer e cumprir mais seriamente as
ordens de Jesus, avançar no relacionamento, abandonar alguns pecados importantes, já
logo decidimos pelo Plano B. Parece mais fácil deixar essa fonte de sustento e procurar
outra mais fácil, com prazeres rápidos e objetivos, porém temporais e passageiros. Isso,
com certeza, é trocar o certo pelo duvidoso. Pedro viu a multidão deixando Jesus.
Provavelmente ele tenha ficado indignado com as pessoas que estavam fazendo essa
escolha. Com certeza elas não tinham idéia do perigo que estavam correndo com essa
decisão. Mas a sua postura foi totalmente diferente. Ele havia compreendido coisas que os
outros não compreenderam. Nós também precisamos compreender algumas coisas para
que não corramos o risco de trocar o certo pelo duvidoso assim como fez a multidão. Não
podemos deixar o verdadeiro sustento por aquilo que supre as necessidades
momentâneas, mas não trás saciedade verdadeira.

I – Sempre temos a chance de escolher. (Vs. 67) Jesus nunca nos impõe nada, Ele
sempre nos da a chance de escolhermos. Ele perguntou aos Seus discípulos se eles
também queriam se retirar. De forma implícita, Jesus estava questionando seus discípulos
se eles também estavam achando as Suas orientações muito pesadas. Mas nada é difícil
demais para quem está com fome, com sede. Assim como fez com Seus discípulos naquele
dia, Jesus também faz conosco hoje. Ele nos da a chance de escolhermos. Você gostaria

de ser verdadeiramente saciado, mesmo que isso fosse trabalhoso? Se em seu coração
existe alguma duvida sobre continuar buscando seu sustento em Jesus ou deixá-Lo para
buscar em outros lugares, peca ao Espírito Santo que lhe ajude e oriente neste momento.

II – Reconhecer que não seremos supridos fora da presença de Jesus. (VS.68) Pedro
reconhecia que não havia lugar fora de Jesus onde ele pudesse receber o sustento que ele
necessitava. Não existia um Plano B para Pedro. Ele sabia que o Plano A nunca, jamais
falharia. E você? Consegue reconhecer que em Jesus está tudo o que você necessita? É
um engano muito grande, gerado pelo nosso inimigo e até mesmo pela nossa própria carne,
pensar que podemos ser supridos em coisas e pessoas fora de Jesus. Uma vez que
conhecemos a Jesus verdadeiramente, conseguimos chegar à essa mesma conclusão a
que Pedro chegou: Não existe outro lugar para o qual eu possa ir, porque somente o Senhor
tem tudo o que eu preciso.

III – Conhecer e Crer. (VS.69) Pedro somente pôde chegar à essa conclusão porque ele
havia conhecido e crido em Jesus. Muitas vezes, recorremos a outras coisas e lugares,
porque acreditamos que não seremos satisfeitos em Jesus, mas isso acontece porque não
o conhecemos verdadeiramente, não temos uma experiência profunda com Jesus. E por
conta disso, também não cremos. A partir do momento em que nos aproximamos
intimamente de Jesus (com busca sincera, com leitura da Palavra, oração e Jejum),
conhecemos quem Ele é e passamos a crer Nele. Essas coisas nos fazem manter nossa
postura firme de buscar nosso sustento somente em Jesus.
Desafio
Faça um propósito de conhecer mais a Deus a fim de que você consiga crer e assim,
reconhecer, como Pedro, que Ele é tudo o que você precisa. Peça passa o seu líder o plano
de leitura (leitura 4x4 – disponível na igreja) da Bíblia e inicie hoje mesmo. Também,
estabeleça um dia para fazer um jejum e um horário diário para oração e meditação da
Palavra. Passe essas coisas para o seu líder para que ele possa te ajudar.
Conclusão
Precisamos, nós mesmos, chegar à conclusão de que não há sustento fora de Jesus e
assim, podemos ser cheios e plenos Nele. Você gostaria disso? Então coloque a mão em
seu coração e vamos orar.

