
 

O ADORADOR AMA A PALAVRA DE DEUS 

Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, 
que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus 

e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado! 
Pelo contrário, o prazer dele está na lei do SENHOR, e nessa lei eles meditam dia e noite. 

Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho; 
elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. 

Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. 
Salmos 1.1-3 

Vivemos em tempos de ignorância espiritual. Parece que quanto mais a tecnologia 
nos possibilita ter acesso à Palavra de Deus, menos procuramos conhecê-la. Quando 
estudamos os grandes avivamentos, encontramos em comum o nascer de uma sede 
insaciável pela Bíblia. As pessoas a amavam, a decoravam. Relatos há de pessoas que foram 
alfabetizadas através da leitura das Escrituras. Em comum, também, encontramos entre eles 
o hábito santo de meditar nas Sagradas Escrituras de maneira disciplinada. Não era apenas 
uma leitura, era um processo de alimentação. Era o saciar de uma fome incontrolável. Fome 
de conhecer mais a Deus. 

Algo se perdeu com o passar dos anos e hoje constatamos os frutos podres que o 
distanciamento da Palavra de Deus causa. A ignorância espiritual tem construído uma 
realidade de crescimento insípido em muitas igrejas, inchando templos sem, contudo, 
encher seus frequentadores de conhecimento. 

Observamos que alguns artistas cristãos, crendo que sua tarefa na igreja é apenas a 
de utilizar seu talento, adotam um estilo de vida no qual o estudo frequente da Bíblia está 
completamente ausente. Eles acreditam que foram criados por Deus para o exercício do 
ministério e que, realizando-o satisfatoriamente, Deus estará satisfeito. Que grande engano! 
Jesus nos declarou que reconhece aquele que o ama a partir do conhecimento e da guarda 
de seus mandamentos (Jo 14.21), ou seja, que Deus deseja profundamente que seus artistas 
sejam conhecedores e praticantes de seus valores espirituais que só podem ser encontrados 
em Sua Palavra Santa. Que Deus nos encha de uma fome incontrolável por sua Palavra, e 
que a medida que a buscarmos, nos tornemos mais e mais conhecedores de Deus e de sua 
mente. 

Para meditar: 
1. Você possui uma rotina de leitura das Escrituras? Caso positivo, explique-a para o seu 
irmão ao lado. 
2. Você tem o hábito de decorar textos Bíblicos? Cite pelo menos 1 para outro irmão 
próximo. 
3. É muito comum aos que buscam a Deus através da meditação em Sua Palavra 
encontrarem respostas ou conselhos destinados claramente para si enquanto lêem a Bíblia. 
Você já passou por essa experiência? Explique-a. 
 



 

Caso você não tenha podido participar de alguma das dinâmicas acima, isso é o 
indício de que você precisa investir mais tempo no seu relacionamento com as Escrituras. 
Hoje há vários recursos que nos aproximam da Bíblia, além da leitura propriamente dita. Há 
a Bíblia em áudio, ilustrada, e muitas outras ferramentas que nos ajudam a conhecê-la se 
não temos o hábito de ler. Não há mais desculpas! Qual ferramenta você utilizará para 
vencer esse desafio? Não esqueça, relacionar-se com a Palavra de Deus é vital para o seu 
crescimento, e nosso principal compromisso em 2020 é esse: crescer! 
 

Boa semana a todos! 
Min. Tallita Todeschini 

 


