Estudo 129 – O que você deseja de Jesus?
Série “Fome e Sede”
Quebra-gelo
Você se sente capaz de qualquer coisa para saciar sua fome e sede? O desespero,
muitas vezes nos leva a posturas que jamais imaginaríamos ter em circunstâncias
diferentes.
Você sabia que: Neofobia Alimentar é o medo de experimentar novas comidas!
Textos: Mateus 15.21-28.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Jesus se encontrou com uma mulher Cananéia que estava visivelmente desesperada à
procura de Jesus. Ela precisava que Jesus interviesse na vida de sua filha que estava,
segundo ela, horrivelmente endemoninhada. Ela começou a clamar muito para que Jesus
a atendesse. Essa mulher era estrangeira, portanto, era considerada uma mulher gentia.
Apesar disso, ela sabia que o que ela precisava, apenas Jesus poderia ajudá-la. Por isso,
ela teve uma postura que fez com que Jesus ficasse muito admirado dela e de sua fè. Ela
recebeu aquilo que estava procurando em Jesus, a libertação de sua filha. Em nossa vida,
temos muitas coisas das quais precisamos desesperadamente de Jesus. Mas muitas
vezes nós não nos esforçamos o suficiente para receber. Em muitas das nossas posturas,
Jesus não pode ver a nossa fè. Aquela mulher chegou ao ponto de se humilhar e dizer a
Jesus, que ela aceitaria até mesmo as migalhas do que pudesse sobrar para a libertação
de sua filha, pois ela cria e sabia que somente em Jesus estava o que ela desejava.
Quantas vezes deixamos de receber coisas importantes da parte de Deus, simplesmente
porque a nossa fome e sede não são suficientes para deixar clara a nossa fè. Mas nós
podemos decidir fazer como aquela mulher Cananéia que, por suas posturas, mostrou sua
fome e sede por Jesus. Se precisamos verdadeiramente de algo, também precisamos agir
como ela.

I – Vá onde você sabe que pode encontrar Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em
viagem para os lados de Tiro e Sidom. A mulher veio daquelas regiões ao encontro de
Jesus, ou seja, ela ouviu falar que Jesus estava por aqueles lados e não hesitou em viajar
para encontrar Jesus. Hoje não precisamos mais viajar para chegar até o lugar onde
Jesus está, mas podemos ir ao encontro de Jesus através da oração, da leitura da
Palavra de Deus e da busca por Ele no quarto secreto. Nós sabemos muito bem onde
Jesus está, no entanto, não vamos a esse lugar. Nossa sede e fome por Jesus e por Sua
intervenção em nossas vidas deve nos impulsionar e motivar a ir ao encontro de Jesus
nos lugares onde sabemos que podemos encontrá-lo. Proponha-se a ir encontrar-se com
Jesus, separe tempo para estar com ele. Todo esforço será recompensado. Nunca

voltamos da presença de Jesus sem ter nossas orações ouvidas e também nunca
voltamos sem uma resposta.

II – Clame a Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher clamava a Jesus. Clamar é muito mais
do que somente pedir, é pedir com o coração, é pedir com lagrimas, pedir até que...
Muitas pessoas somente apresentam suas necessidades a Deus, de qualquer forma, uma
vez só e ainda se sentem no direito de se sentir frustradas, pois segundo elas, Deus não
as ouve. Jesus ouviu o clamor daquela mulher e pode ouvir o nosso clamor também. Vá
ao encontro de Jesus e clame, chore, busque de coração. Não permita que o seu orgulho
te impeça de clamar e conseqüentemente ter suas orações respondidas.

III – Seja humildemente insistente. A mulher Cananéia foi insistente com Jesus, porem
sua insistência estava carregada de humildade. Ela reconhecia o seu lugar e também a
autoridade de Jesus. Ela não reivindicou ou mesmo exigiu nada de Jesus, mesmo que o
seu estado fosse grave e de urgência. Nossa postura também deve ser essa para com
Jesus. Insistência e humildade precisam caminhar juntas. Precisamos reconhecer que não
somos nada, não somos merecedores, mas ao mesmo tempo, insistir que Jesus se volte
para nós. Não estamos em condições de exigir que Deus faça nada, mas Jesus pode ver
a nossa fè e ser movido de intima compaixão por nossas vidas assim como foi por aquela
mulher.
Desafio
O que você deseja que Jesus faça em sua vida? Faça um propósito de uma semana.
Diante daquilo que você precisa de Jesus, CLAME a Jesus HUMILDEMENTE E
INSISTENTEMENTE por sete dias. Tenha suas posturas com base na atitude da mulher
Cananéia. Permita que Jesus veja a sua fè.
Conclusão
Precisamos ter em nós a mesma postura que aquela mulher Cananéia teve. Todos nós
precisamos de Jesus e de sua intervenção em nossas vidas. Você gostaria de ser ouvido
e ter aquilo que você procura de Jesus, mesmo não sendo merecedor? Você gostaria
disso? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.

