
SATISFAÇÃO INSTANTÂNEA!

“Algumas verdades de Deus são como 
tesouros escondidos em profundidades e que 
muitos de nós não dão o tempo necessário para 
procurá-las e muito menos encontrá-las.”

Vejo nas palavras do salmista o desejo por 
descobrir estes tesouros quando ele diz: Como a 
corça anseia por águas correntes, a minha alma 
anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de 
Deus, do Deus vivo.... (Sl 42.1,2). 

Creio que estes tesouros escondidos são 
almejados por muitos de nós. Entendamos que 
tais tesouros não são encontrados embalados e 
rotulados como mais um instantâneo nem 
mesmo nas maiores redes de supermercados e 
também não serão descobertos com 
investimentos super�ciais. Por isso, estejamos 
dispostos a investir tempo, sejamos pacientes, 
perseverantes e desejemos profundidade em 
nossos relacionamentos, principalmente com 
Deus, e certamente colheremos a satisfação, 
mesmo que não seja instantaneamente, porém 
real e plena!

Na busca por otimizar o tempo, trazer maior 
comodidade e facilidades, as indústrias dos 
instantâneos crescem cada vez, e seguem 
conquistando mais e mais consumidores.

Com tudo isto, há outro produto que também 
têm sido “comprado” quase que inconscientemente, 
que é a “satisfação instantânea”. Queremos investir 
pouco tempo preparando, ter pouco trabalho, 
porém, esperamos ter um nível elevado de 
satisfação com os resultados obtidos.

Como “consumidores vorazes”, não atentamos 
que junto aos produtos adquiridos e satisfação 
instantânea esperada, estamos levando também a 
impaciência e a falta de perseverança, pois quando 
as coisas não vêm rápido, logo perdemos nossa 
paciência e muitas vezes desistimos, por não querer 
esperar um pouco mais para colher os resultados 
almejados.

Infelizmente, trazemos tudo isto para nossos 
relacionamentos, também “instantaneamente”. 
Porém quando nos dispomos a investir pouco em 
nossos relacionamentos; sejam eles com pais, 
amigos, cônjuge, �lhos, Deus ou qualquer outro, 
vivendo na super�cialidade, certamente o nível de 
satisfação alcançado �cará aquém daquele que 
almejamos ou mesmo precisamos.

No que tange ao nosso relacionamento com 
Deus, Charles Swindoll a�rmou:
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