ESTOU COM FOME
TEXTO: Mateus 5:6
"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos”.
INTRODUÇÃO:
• Isso parece contraditório com os ensinamentos da Bíblia. Mas, as Escrituras nunca
se contradizem.
• A fome espiritual deve ser parte de toda a experiência cristã verdadeira.
• Devemos estar profundamente interessados em ser saciados.
• A Bíblia diz que o pré-requisito para ser saciado é estar faminto.
• Há muitos cristãos de hoje, que estão satisfeitos e são autossuficientes.
• Há várias observações que gostaria de fazer para você em relação a fome espiritual.
1. FOME É UM SINAL DE SAÚDE
• Quando uma pessoa perde o apetite, é um sinal de que a pessoa tem algo errado
fisicamente ou emocionalmente.
• Pessoas saudáveis querem comer e tem um desejo de ingerir comida.
• Pessoas que perderam a vontade de comer precisam visitar um médico ou um
psicólogo.
• Quando o povo cristão quer "comer" das coisas de Deus regularmente é um sinal
muito bom; eles estão espiritualmente saudáveis.
2. FOME É UMA PARTE DO CRESCIMENTO
• Se uma pessoa não tem fome, ele ou ela não vai comer.
• Nós comemos quando ficamos com fome.
• Primeiro, há fome, então não há crescimento.
• Pessoas que estão com sede pelo mundo e o que ele tem a oferecer nunca vão
chegar a lugar algum espiritualmente.
• É preciso ter um desejo profundo e anelo em nossos corações para participar e
desfrutar das coisas de Deus.
• Veja o que o Apóstolo Paulo nos diz: “Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido,
pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão
em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre
vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? (1 Coríntios 3:1-3).
3. SEREMOS SACIADOS
• O Senhor prometa matar a nossa fome.
• Muitas pessoas confundem esse texto, achando que “fome e sede de justiça”, tem a
ver com vingança.
• Esse texto não tem nada a ver com vingança, mas sim com a justiça do Reino de
Deus.
• Jesus nos ensina que devemos orar pela manifestação do Reino de Deus, que seja
feito na terra assim como é no céu.
• E que a nossa busca pela justiça do Reino seja constante, seja sempre prioritária.

• Ele nos diz em Mateus 6:33 – “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e
a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.”.
• Hoje você pode até estar sofrendo algum tipo de injustiça, algum tipo de problema,
mas chegará o dia do Senhor, onde todos nós seremos fartos.
• Salmo 37:19 – “ Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se
fartarão.”.
• Lembre-se: toda a fome precede o enchimento.
• Se tem um lugar onde podemos ser exagerados é na mesa do pai.
• Davi nos diz no Salmo 23:5 – “Preparas um banquete para mim à vista dos meus
inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o
meu cálice.”.
• Lucas 15:17 – “Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida
de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!”
• Você nunca crescerá, nunca sairá de onde está, se ficar o tempo todo dizendo:
“basta, não quero mais, não preciso de mais”
• Há sempre um conhecimento mais profundo de Deus e uma caminhada mais
profunda com Deus disponível para nós, tudo o que temos que fazer é buscá-la na
nossa experiência diária.
• É a vida de Deus na alma humana lutando para nos fazer crescer à plenitude da
estatura de Cristo.
CONCLUSÃO:
• Não se esqueça: Fome espiritual, todo cristão verdadeiro tem – Você tem?
• Eu posso te fazer uma promessa definida a partir da Palavra de Deus que se você
tiver fome e sede de justiça, então você vai ser saciado.

