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SÉRIE: POR QUE BUSCAR A MATURIDADE? 

_____________________________________________ 
 

INTRODUÇÃO  

MOTIVOS INADEQUADOS: 

Buscar a maturidade de fato implica em buscar um 

relacionamento com Deus. Mas muitas vezes as pessoas estão 

buscando Deus por motivos inadequados e, por isso,  elas não 

chegam à maturidade. Por exemplo, se o seu relacionamento 

com Deus é baseado em você estar buscando saúde, você 

nunca irá chegar à maturidade. Eu já passei por muitas 

doenças, muitas dificuldades, os meus espinhos na carne são 

feitos de titânio.  E Deus não me curou. Ele me deu a graça 

para suportar várias dificuldades físicas. Podemos dizer a 

mesma coisa sobre restaurar relacionamentos. Não sei quantas 

vezes, mulheres ou homens me procuraram para conversar 

porque seu cônjuge foi embora. A pessoa acha que Deus vai 

forçar o cônjuge a voltar. Se seu relacionamento com Deus 

está baseado em pessoas, você nunca irá chegar à maturidade, 

porque você não pode contar com as outras pessoas. Às vezes, 

tratamos Deus como se fosse um homem rico ou uma mulher 

linda. Assim, não estamos querendo um relacionamento, mas 

sim, aproveitar das coisas que Ele pode dar. Às vezes 

tratamos Deus como se fosse orixá: você dá charuto, whisky, 

alguma coisa, e ele ajuda você. Ou, você paga os dízimos, vai 

para a igreja, faz uma oração de vez em quando e Deus se 

rende. Mas nosso Deus não é desse jeito. O melhor motivo 

para buscar Deus é conhecê-lo mesmo, é ter um 

relacionamento profundo com o Criador do Universo. E 

quanto mais amadurecemos nesse conhecimento, mais Ele se 

revela e demonstra a Sua beleza.  

O SABOR DA ÁGUA: 

Qual é o sabor da água? É fácil descrever esse sabor?  

Os cientistas dizem que água não tem sabor. Eu gosto de 

trabalhar na floresta, quebrando toras, e fazendo esse tipo de 

coisas. Quando você está trabalhando num dia quente, 

suando, não existe nada melhor no mundo do que água! Mas, 

do mesmo jeito, se você me pedir para descrever Deus e o 

meu relacionamento com Ele, é como descrever água! Eu nem 

consigo descrever. A única coisa que sei é que, do jeito que a 

água é a única coisa que pode satisfazer a sede do meu corpo, 

meu relacionamento com Deus é a única coisa que pode 
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satisfazer a sede da minha alma. Muita gente procura Deus, 

quer amadurecer para ganhar ou não perder a vida eterna no 

céu. Tem muita Igreja Pentecostal, até a Igreja Católica, que 

ameaça o Inferno para motivar o crente a ficar fiel. Eu posso 

testemunhar através dos inúmeros católicos e assembleianos 

que tenho encontrado fora da Igreja,  que essa motivação não 

funciona. Para mostrar isso quero dirigir vocês para Rm 5. 6-

8, onde Paulo vai falar sobre o nosso passado e que tipo de 

pessoa  Deus salva, que tipo de pessoa era você quando Deus 

o salvou. Ele vai nos chamar de três nomes:  De fato, no 

devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu 

pelos ímpios.  Dificilmente haverá alguém que morra por um 

justo; pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de 

morrer.  Mas Deus demostra seu amor por nós: Cristo 

morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 

Fracos, ímpios e pecadores. Essas três palavras descrevem 

todas as pessoas no Mundo. E Paulo está perguntando: Este 

tipo de pessoa merece a salvação? E a resposta é: Não!! De 

fato, Deus demonstra Seu amor, Sua bondade, Sua 

misericórdia, Sua graça, por salvar gente como nós, que 

merece a ira de Deus. Então, vamos estabelecer que antes de 

Deus salvar você, você não merecia a salvação. Agora, tendo 

estabelecido que não merecemos a salvação e que somos 

salvos meramente pela Graça,  Misericórdia e Amor de Deus, 

Ele vai falar sobre nosso presente e futuro nos versículos 9 e 

10 de Rm 5:  Como agora fomos justificados por seu sangue, 

muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio 

dele! Se quando éramos inimigos de Deus fomos 

reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto 

mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua 

vida! Seremos salvos da ira de Deus por meio de quem? De 

você? Não, por meio Dele! Ele é quem ganhou sua salvação, 

Ele é quem garante sua salvação. Se no futuro você escapar da 

ira de Deus, não é por sua conta, é por causa Dele! E como é 

que a Vida de Cristo garante nossa salvação? Porque Ele está 

no céu intercedendo por nós! Apocalipse 12 fala que Satanás 

também está no céu, acusando os irmãos diante de Deus. E 
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cada vez que Satanás levanta uma acusação contra você, Jesus 

está ali para demonstrar: Eu morri e paguei por todos os 

pecados deste malandro. E por que Deus tem feito deste jeito? 

Veja na sequência, Rm 5.11: Não apenas isso, mas também 

nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus 

Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. 

Deus tem feito a salvação deste jeito, desde o início até o fim, 

para que exista uma só pessoa que receberá a Glória por sua 

salvação, Ele! Se você pudesse chegar aos céus por meio de 

seus próprios méritos, primeiro, nem precisaria de Jesus, e se 

chegasse você poderia falar com muita jactância: "Você sabe 

por que eu estou aqui? Porque mereço!" Nós não merecemos! 

Nós não vamos merecer! Se você está querendo um 

relacionamento com Deus para não ir para o inferno, imagine 

o seguinte: Um marido fala para sua esposa: "Você será 

minha esposa enquanto fizer tudo o que eu mando, mas, no 

dia em que você não me obedecer, vou te largar na rua." Ela 

vai sentir-se motivada? Obedecer talvez ela vá, mas ter um 

relacionamento? Como é que uma mulher pode ter um 

relacionamento profundo com este tipo de pessoa? Mas, 

mesmo assim, nós temos Igrejas dizendo que é deste jeito que 

você tem que pensar em Deus! Nossa motivação para buscar 

maturidade, para buscar um relacionamento profundo com 

Deus, não deve ser por medo do Inferno, mas por outros 

motivos. Os textos usados para defender a tese que podemos 

perder a salvação sofrem ou por exegese simplório, ou por 

imposição de ideias. E vamos ver um grande exemplo disto. O 

primeiro motivo para buscarmos a maturidade é para 

desfrutarmos da Vida Eterna. Muitos de vocês poderão dizer: 

"Mark, você acabou de dizer que não podemos ter como 

motivação, o não querer ir para o inferno. Mas agora você  diz 

que a grande motivação deve ser desfrutar da vida eterna! Não 

seria a mesma coisa? Você não estaria sendo incoerente?"  

Mas veja bem estas definições de Vida Eterna:  

Jo1. 1-5:  No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava 

com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio.  

Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, 

nada do que existe teria sido feito.  Nele, estava a vida, e esta 

era a luz dos homens.  A luz brilha nas trevas, e as trevas não 

a derrotaram. O que é que as pessoas estavam enxergando em 

Jesus? Ir para o céu? Jesus estava andando na Terra, e cada 

vez que Ele aparecia em público, ir para o céu, estava 

brilhando Nele? Não! O que estava brilhando em Jesus era a 

própria vida de Deus! E, aquela Vida, brilhando Nele, era a 

luz que derrotou as trevas!  

1Jo 1. 1-2:  O que era desde o princípio, o que ouvimos, o 

que vimos com os nosso olhos, o que contemplamos e as 

nossas mãos apalparam – isto proclamamos a respeito da 

Palavra da vida. A vida se manifestou; nós a vimos e dela 

testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que 

estava com o Pai e nos foi manifestada.  João estava dizendo: 

"Eu podia apalpar Vida, eu podia ver Vida, eu podia 

conversar com Vida. Nele, estava a Vida, não no céu, mas em 

Jesus. A vida de Deus numa pessoa, que estava com o Pai e a 

nós foi manifestada. 

De fato, a Bíblia tem duas definições de Vida Eterna. 

Podemos ver isto muito bem em João 3 e 4. O apóstolo João 

foi tão maravilhoso no seu jeito de escrever o evangelho. Ele 

colocou os capítulos 3 e 4 lado a lado para fazer uma 

comparação fascinante. No capítulo 3 encontramos 

Nicodemus. No capítulo 4 encontramos uma mulher anônima. 

Nicodemus era um homem famoso. Ela era uma mulher 

“infamosa”. Nicodemus era judeu. Ela era samaritana. Ele era 

homem, ela mulher. Ele rico e ela pobre. Ele Fariseu e ela 

adúltera. Ele veio no meio da noite, ela veio ao meio-dia. Ele 

chamou Jesus de mestre, ela chamou Jesus de profeta. 

Nicodemus procurou Jesus; Jesus procurou a mulher. Os dois 

foram humilhados por Jesus: À Nicodemus disse: "Tu és 

mestre de Israel e não entende estas coisas? Idiota!"  E o que 

ele falou com a mulher: "Ah, eu quero esta água." E ela falou: 

"ótimo, chame seu marido, chatão." Humilhou os dois. Jesus 

falou com Nicodemus sobre como entrar no Reino de Deus. 

Quantas vezes Jesus falou no capítulo 4 sobre o Reino de 

Deus, sobre pecado, e quantas vezes ele falou à ela sobre Crer 

e Nascer de Novo? Nenhuma vez. Como você pode 

evangelizar alguém sem falar sobre pecado, a morte e a 

ressureição de Jesus, entrar no Reino de Deus e a necessidade 

de arrependimento? Ele não mencionou estas coisas nenhuma 

vez porque Ele não estava falando com ela sobre entrar no 

Reino de Deus. Ele não estava falando com ela sobre a Vida 

Eterna no céu, mas como experimentar a Vida Eterna aqui na 

Terra. A Vida Eterna tem duas formas. A Vida Eterna  no céu 

e experimentar a Vida de Deus aqui. 

Jo 4.13-14: Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá 

sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca 

mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se 

tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida 

eterna". No céu? Não, aqui!!!  

Jo 7. 37-39:  No último e mais importante dia da festa, Jesus 

levantou-se e disse em alta voz: “Se alguém tem sede, venha a 

mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu 

interior fluirão rios de água viva”. Ele estava se referindo ao 

Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem.Até 

então o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda 

não fora glorificado. E talvez o versículo com a definição 

mais importante: 

Jo 17.1-3: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e 

orou: “Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o 

teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a 

humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que 
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lhe deste. Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único 

Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja bem 

neste versículo, Jesus aqui nos dá a definição de Vida Eterna, 

e esta é definitiva. Ele fala sobre o perdão dos pecados, sobre 

ir para o céu, sobre viver na Nova Jerusalém? Não! Ele fala: 

Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus 

verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. - conhecer 

Deus. Esta palavra em grego egnoskus é a mesma palavra que 

foi usada para relações sexuais entre homem e mulher. Adão 

conhecia sua mulher. Significa quem conhece Deus, quem 

tem um relacionamento com Deus, está desfrutando da Vida 

Eterna. Porque Ele é a fonte de Vida. Então, em primeiro 

lugar vamos experimentar a própria vida de Deus, que está em 

Jesus Cristo pois Nele é a Vida; através do fluir do Espírito 

Santo em nossas vidas. Mas, para experimentar a vida divina 

aqui na Terra, precisamos ser discípulos do Senhor Jesus 

Cristo. Ser crente e ser discípulo são coisas diferentes! Veja 

bem nas palavras de Jesus em João 8.30-31: Ao dizer estas 

coisas, muitos creram nele.  Disse Jesus aos judeus que 

haviam crido nele: “Se vocês permanecerem firmes  na minha 

palavra, verdadeiramente serão meus discípulos." 

Permanecer significa entrar, sentar e não sair. Eles já foram 

crentes, mas não foram discípulos. A marca do crente é quem 

crê, faz sentido. Mas, a marca de um discípulo é quem 

permanece firme na Palavra de Jesus Cristo. No versículo 32 

continua: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 

Mas, biblicamente, quem conhece também é quem obedece.  

1 João 2.3: Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos 

seus mandamentos. Se você  não obedece a Palavra você não 

tem relacionamento com Jesus. 

1Jo1.5: ... Deus é luz, Nele não há treva alguma. Quem anda 

nas trevas e fala que tem comunhão com Jesus  é mentiroso. 

Você não pode andar nas trevas e Jesus andar com você. 

Quem conhece é quem obedece.  

1Jo2.4: Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não obedece 

aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está 

nele. Se você diz: “Ah, eu tenho um excelente relacionamento 

com Jesus”   mas depois fala sobre as coisas bobas que faz no 

seu dia a dia, a única pessoa que você está enganando é você 

mesmo. Mas, qual é o mandamento de Cristo? Geralmente eu 

gosto de pegar meus alunos aqui. Quais são os dois 

mandamentos de Cristo? Eles sempre dizem a mesma coisa: 

“Amar a Deus de todo coração e seu vizinho como a si 

mesmo”. Negativo! Este é o resumo da Lei. Mas não são os 

dois mandamentos de Cristo, de jeito nenhum! Aquelas duas 

sentenças são o resumo da Aliança Velha, mas quando Jesus 

faz uma Nova Aliança com a Igreja, Ele deu outros 

mandamentos. Qual é o mandamento de Cristo? Veja: 

1 Jo 3,23: E este é o seu mandamento: que creiamos no nome 

de seu Filho Jesus Cristo (não amar a Deus, mas crer em 

Jesus Cristo) e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos 

ordenou. Como é que Ele ordenou a gente a amar? Vejamos a 

seguir:  

Jo 13.34-35:  Um novo mandamento lhes dou (se é novo, é 

lógico que não é o velho!): Amem-se uns aos outros. Como eu 

os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos 

saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem 

uns aos outros. A lei mandava amar seu vizinho, veja bem, 

vizinho não é irmão! Ame seu vizinho como você se ama!  E 

se eu não me amo, então... A Lei mandava amar dentre os 

limites da pessoa [as pessoas próximas], mas veja bem como 

Jesus manda seus discípulos amar: Como Ele ama! A medida 

de Jesus não é amar sua própria vida, mas odiar sua vida, 

sacrificar sua vida para seu irmão! A Lei mandava você amar 

dentro dos seus limites, Jesus exige um amor sobrenatural da 

gente, por exemplo, que eu ame minha esposa como Jesus a 

ama; Ele sacrificou sua vida para salvá-la! E agora, como 

marido, Jesus exige que eu ame a minha esposa do mesmo 

jeito! Novo mandamento!! 

Segundo Mandamento:  

João 14.1: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em 

Deus; creiam também em mim!  

João 14.11-12: Creiam em mim quando digo que estou no Pai 

e que o Pai está em mim; ou pelo menos creiam por causa 

das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em 

mim fará também as obras que tenho realizado... . Ele não 

está falando sobre crentes justos pela salvação, não perturbem 

seus corações. É quando você está no meio de dificuldades, 

quando você está sendo confrontado, desafiado pela vida, ao 

invés de reagir com medo, ao invés de reagir com falta de fé, 

no meio daquela circunstância, confiem Nele! Os dois 

mandamentos de Cristo é para confiar Nele pelas coisas 

impossíveis e depois, fazer o impossível! Amar, como Jesus 

ama! Estes são os dois mandamentos de Cristo: Fé e Amor. 

Então, confiar em Cristo em toda e qualquer circunstância na 

vida, sem ter um coração perturbado. 

E amar nossos irmãos com amor auto sacrificial que Cristo 

demonstrou na cruz. 

Confesso que nesta semana pisei na bola. Eu sei que 

já foram tantas vezes que a bola já murchou ou já não existe 

mais, mas estou pensando em uma circunstância especial: 

Voltei da convenção batista e depois de apresentar o SEDI 

[Seminário Digital], uma porção de pessoas quis comprar 

nossas matérias. Então descobrir que nossos sities não estão 

prontos, nós não podemos emitir uma nota fiscal.  Assim, não 

podemos vender e houve pessoas ligando para a Igreja, 

pessoas de longe, importantes, que fizeram pedido e não 

pudemos atender. Ao invés de confiar em Jesus, fui para o 

medo e acabei falando de forma grosseira com as pessoas  que 

estavam me ajudando com a logística do SEDI.  Ao ir embora, 
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quando entrei no carro minha esposa me confrontou sobre 

minhas atitudes. Eu sou muito grato por não haver um vídeo 

sobre a minha reação. Por não confiar em Jesus, reagi com 

medo e perdi o amor e maltratei meus irmãos em Cristo. 

Graças a Deus, tanto minha esposa, quanto meus 

colaboradores me perdoaram por minhas atitudes. Os dois 

mandamentos de Cristo – Fé e Amor! Quem ama, obedece. 

 Jo 14.15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus 

mandamentos. Enquanto você está no seu pecado, não me 

diga que ama Jesus. Talvez você tenha uma reação emocional 

com Ele, você vai ao culto e pode se sentir muito 

entusiasmado,  mas se está andando nas trevas, você não ama 

Jesus.  

João 14.21: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, 

esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por 

meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E nem 

Deus, nem Jesus, ama o crente carnal! Quem me ama, quem 

me obedece, é aquele quem eu amo. Agora, como vamos 

resolver isto? Os três amores de Deus: 

●O amor que Deus tem pelo pecador, João 3.16: Porque 

Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, 

para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna. A situação dele provoca um sentimento de 

misericórdia. E Deus ama o mundo. 

●A Bíblia fala que por sermos filhos de Deus, Ele nos 

ama porque ama seus filhos. 

●Mas este amor, é o amor especial que Deus tem para os 

que buscam um relacionamento com Ele. Este amor, Ele 

reserva somente para os que obedecem e amam. E quando 

Jesus está querendo se revelar, quando Ele está querendo 

realmente desenvolver um relacionamento profundo com 

alguém, que tipo de pessoa  Ele procura?  Aquele que ama e 

obedece.  Talvez haja pessoas que não conhecem Jesus muito 

bem porque não o  amam e não o obedecem e não entendem 

porque Jesus está afastado delas!  

Jo 15.9-10: Como o Pai me amou, assim eu os amei; 

permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus 

mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como 

tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor 

permaneço. Pior ainda, nem Deus, nem Jesus habita no crente 

carnal.  

João 14.23-24: Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele 

morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas 

palavras...”.  

1João 3.24:Os que obedecem aos seus mandamentos 

permanecem nele, e ele neles. Desse modo sabemos que ele 

permanece em nós: pelo Espírito que nos deu. O Espírito 

Santo demonstra quando Jesus está em casa!  

Jo 15.4: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E 

Paulo concorda, veja Ef 3.16-17: Oro para que, com as suas 

gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com 

poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em 

seus corações mediante a fé... Os Efésios não foram crentes? 

Sim, foram, e Paulo os chamou de santos, selados pelo 

Espírito Santo. Mas a oração deles era para que eles fossem 

fortalecidos pelo Espírito Santo para que Cristo habitasse 

neles. Cristo não habita no crente carnal, o Espírito Santo sim. 

Mas estamos falando num relacionamento profundo com 

Jesus. E quando Jesus está habitando no coração do crente 

obediente, que anda pela fé, o resultado é, veja na sequência 

de Efésios 3.17: ...estando arraigados e alicerçados em amor. 

A mesma coisa que João falou! Aquele crente está vivo, 

desfrutando da Vida Eterna. Porque o Rei está em casa. Eu sei 

que minhas palavras são chocantes, mas veja bem, não são 

minhas palavras. Foi Jesus quem falou:  "Habito naquele que 

me obedece." Foi Jesus quem falou:  "Eu amo aquele que me 

obedece." É por isso que a maturidade é tão importante! 

Porque eu quero desfrutar da Vida Eterna, não só no Céu, mas 

aqui na Terra, através de Jesus, enchendo meu coração e 

desfrutando do seu amor.  

Para experimentar a Vida Eterna aqui na Terra: 

●Primeiro  precisamos confiar na morte de Jesus Cristo, 

para sermos reconciliados com Deus. Isso garante a Vida 

Eterna no reino de Deus (João 3); 

●Depois, precisamos confiar em Jesus para ativar o fluir 

do Espírito Santo. Isso garante a experiência da Vida Eterna 

aqui na Terra (João 4);  

●Respondendo à nossa fé, tanto o Pai quanto o Filho 

habitam em nós, nos enchendo com a VIDA DIVINA e 

consequentemente com SEU AMOR. E quais são os sinais de 

vida? Como é que eu posso saber se a Vida Eterna está 

fluindo em mim? É pelo fruto do Espírito:  

●Gl 5.22-23: Mas o fruto do espírito é amor, alegria, 

paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e 

domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode 

se desculpar que você ama sua mulher brava. Jesus, não 

aceita. Você pode dizer que: "não, eu sou um homem  muito 

homem, muito macho." Jesus não aceita. O Espírito Santo 

dentro de você e a Vida de Deus fluindo em você elimina 

todas as suas  desculpas. Você não tem desculpa por não ser 

manso, por não ser bondoso, por não refletir o amor. Porque 

Deus é maior do que nossas circunstâncias. Ele elimina todas 

as nossas desculpas. 

Como podemos aplicar a Vida Eterna em nossas 

vidas?  Bem,  ensinar estes trechos foi difícil, imagine 

aplicar, então! 

●Primeiro, a quem você ama? 
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 1 João 2.15-17:  Não amem o mundo nem o que nele há. 

Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois 

tudo que há no mundo – a cobiça da carne, a cobiça dos 

olhos e a ostentação dos bens – não provêm do Pai, mas do 

mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz 

a vontade de Deus permanece para sempre. Preste atenção 

quando você está carnal! Provavelmente, a razão porque você 

está carnal é que está amando o mundo mais do que está 

amando a Deus. E, enquanto o seu coração estiver dividido, 

você nunca poderá tomar uma decisão saudável. Porque as 

atrações do mundo vão chamar o seu coração. E o mundo fala 

mais alto do que Deus.  

●Tiago 4.3-4: Quando pedem, não recebem, pois pedem 

por motivos errados, para gastar em seus prazeres. 

Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é 

inimizade com Deus?... . Deus me dá um novo carro, Deus eu 

quero uma casa maior, eu quero roupa muito bela, Deus! Isto 

é como uma mulher pedir cem reais ao seu marido para ir 

jantar com seu amante! Você acha que Deus vai atender estas 

orações? Você não pode marcar encontros com seu amante ( o 

mundo) e depois voltar para seu marido Jesus e dizer: está 

tudo bem, né? Quem ama o mundo, o amor de Deus não está 

nele! E, quando nós amamos o mundo nossa visão está 

completamente distorcida. Podemos desfrutar a Vida Eterna 

de Deus aqui na Terra em nossos casamentos, em nossas 

famílias, nossa igreja, nossos trabalhos, dirigindo nosso carro. 

Eu lamento não ter tempo para aplicar  um por um desses 

assuntos da Vida Eterna aqui na Terra. Mas a motivação 

número um de um discípulo para buscar a Vida é conhecer 

Deus e desfrutar do prazer de Sua vida.  

CONCLUSÃO: 

Uma vez eu estava trabalhando na mata e levei minhas 

garrafas de coca-light. Quanto mais trabalhava, quanto mais 

suava, eu ia bebendo a coca-light para satisfazer a sede. 

Quanto mais coca-light eu ia bebendo, mais e mais sedento eu 

ficava, porque a cafeína estava tirando a água do meu corpo. 

E a única coisa que poderia satisfazer as necessidades do meu 

corpo era água!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantos de nós somos sedentos desta Palavra! Vocês 

estão com sede de Deus? Aquela mulher samaritana, a razão 

porque Jesus a mandou chamar o seu marido era que por ela 

ter maridos, isso  demonstrava que ela tinha uma alma 

sedenta! Ela estava querendo satisfazer a sede de sua alma 

com o homem. E o homem nunca pode satisfazer o coração de 

uma mulher! Só Deus! Qual é sua coca-cola? Sua carreira? 

Seu dinheiro? Sua roupa? Quais são as coisas que você está 

utilizando, correndo para aquela coisa, para satisfazer a sede 

da sua alma? E, por mais que você beba, mais seco você fica! 

Existe uma água só que pode satisfazer a sua alma. Essa água 

vem de Deus! Essa Vida Eterna é encontrada somente em 

Deus, Jesus. E, desfrutando o relacionamento com Ele, 

podemos experimentar a Vida Eterna aqui na Terra, através de 

um relacionamento com Deus.  

Oremos: Pai, eu olho para minha vida e vejo tantos sinais 

de um homem buscando satisfazer sua alma com as coisas do 

mundo. Já tenho confessado e pedido perdão, mas isso 

implica que mesmo que eu estou anunciando as verdades da 

Palavra, eu mesmo, preciso ouvir! Pai, peço ao Senhor, para 

aplicar esta mensagem à vida de cada leitor. E que nós 

busquemos a maturidade porque reconhecemos que ela 

implica num relacionamento contigo, Pai. E é somente desse 

jeito que podemos satisfazer a sede de nossas almas! Eu oro 

em nome de Nosso Senhor Jesus, amém. 
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