Retomando: No estudo anterior, falamos a respeito de como é importante buscar ao Senhor e
de nos apresentarmos a Ele com uma vida de honestidade. Como foi para você cumprir o
desafio proposto?

Estudo 69 – O Zelo do Senhor
 Resumo: No estudo de hoje, descobriremos quão necessário é sermos zelosos com as
coisas de Deus. Jesus viveu nesta terra e cuidou de tudo o que o Pai colocou em Suas
mãos, por isso, aprenderemos com a vida Dele a respeito do zelo do Senhor.
Texto: Romanos 12.11, Mateus 13.45-46
Introdução: Todos nós temos em nossas vidas coisas que valorizamos muito. Pode ser algum
objeto que temos um carinho especial e que cuidamos para que não se perca ou se estrague.
Pode ser também algum presente que ganhamos de nossos pais ou de pessoas que amamos ou
ainda algo que compramos com muito esforço. Talvez valorizamos muito alguma pessoa e,
consequentemente, o relacionamento que temos com ela, etc. A questão é que sempre que
valorizamos algo ou alguém, tomamos todo o cuidado para com o objeto ou pessoa. Isto faz
parte da vida do ser humano e será usado para nos ensinar algo ainda mais precioso.
A Bíblia nos ensina a valorizar o que realmente importa. O texto de Mateus nos fala sobre uma
pérola, que é considerada a mais valiosa de todas, e é dela que devemos cuidar. A Palavra de
Deus nos diz que devemos zelar por esta pérola, que representa o Reino de Deus e tudo o que
diz respeito a ele.
1. O que significa a palavra “zelar” em sua opinião?
Zelar significa “vigiar, proteger e tomar conta de algo ou de alguém, com toda a atenção,
cuidado e interesse”. Será que é desta forma que temos cuidado das coisas de Deus? Paulo
alertou aos romanos que nunca lhes faltasse o zelo, pois por meio deste zelo, seriam fervorosos
no espírito e no serviço ao Senhor. É importante escolhermos servir a Deus oferecendo a Ele
sempre o que temos de melhor. Não nos basta vivermos uma vida medíocre diante de Deus,
sendo que podemos ir além da borda e transbordar continuamente. O zelo o Senhor é o que nos
impulsionará a guardar o maior tesouro de todos, que é a Presença de Deus e a buscar
intimamente um relacionamento com Ele. O zelo nos trará temor e fará com que optemos
sempre por sermos guiados pelo Espírito e não pela nossa carne. Por fim, o zelo do Senhor nos
fará cumprir toda a Sua vontade para nós.
2. Você tem zelado das coisas de Deus?
Não adianta zelarmos da nossa família e do nosso trabalho se não zelarmos em primeiro lugar
do Reino de Deus. A Bíblia nos orienta a buscar o Reino de Deus e a Sua justiça em primeiro
lugar e, se fizermos isso, as outras coisas [nossas necessidades básicas] nos seriam
acrescentadas (Mateus 6.33). Esta é uma maneira sábia e inteligente de se viver nesta terra, pois
seremos poupados de sofrimentos desnecessários. Jesus sempre zelou do Reino de Deus e do
relacionamento com o Seu Pai. Ele nos ensinou a ter alguns cuidados:

I – Zele do seu relacionamento com Deus. O relacionamento com o Senhor é, sem dúvida, o
maior presente que já recebemos. Ele é a pérola de maior valor. Estar com Ele e poder conversar
face a face é melhor do que qualquer outra coisa. Sendo assim, devemos ter zelo para com esta
amizade. Uma das formas de fazermos isso é buscar conhece-Lo mais todos os dias e fazer
aquilo que Ele ordena. Se não zelarmos por nosso relacionamento com Deus, cedo ou tarde, o
trocaremos por qualquer outra coisa, sendo ela boa ou ruim. Jesus zelou de seu relacionamento
com o Pai. Ele disse que era um com Deus (João 10.30). Isto mostra o quanto tinham a mesma
maneira de pensar.
II – Zele por cumprir a vontade de Deus. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais
saberemos da Sua vontade para nossas vidas. Ele já desenhou toda a nossa história e deseja que
sigamos pelo caminho que planejou para nós. Ele revelará a Sua vontade ao nosso coração ao
longo da nossa caminhada. A vontade de Deus também está escrita em Sua Palavra, a Bíblia,
por isso, é nosso dever nos alimentarmos dela, todos os dias, como faz quem tem fome e sede.
Jesus disse que o que alimentava o seu ser era realizar a vontade de Deus (João 4.34).
III – Zele das vidas que Ele colocou ao seu redor. Se zelarmos do nosso relacionamento com
Jesus e passarmos a valorizar e amar o que Ele ama, então certamente passaremos a zelar das
pessoas que estão à nossa volta. Jesus alertou a Pedro que se quisesse provar seu amor por Deus,
deveria cuidar das pessoas. Você tem cuidado das pessoas à sua volta ou as tem tratado de
qualquer forma?

Conclusão: O Senhor está nos alertando a sermos mais cuidadosos das coisas de Deus. Ele
deseja que zelemos do nosso relacionamento com Ele, do cumprimento da Sua vontade para a
nossa vida e das pessoas que Ele colocou ao nosso redor. Você está disposto a viver desta
forma?
Desafio: Converse com o Espírito Santo a respeito de como está o seu zelo pelas coisas de
Deus. Peça a ajuda Dele para que você se torne uma pessoa cuidadosa e que valoriza a Jesus
verdadeiramente.

