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Fome espiritual
“Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre a
terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do
SENHOR.” (Am. 8:11)
Em uma história de ficção, um vírus destrói as plantações do mundo.
Não somente os jardins, mas os cereais, incluindo trigo, cevada, centeio, aveia
e arroz. Em poucos meses, o mundo mergulha numa espiral de fome e de
violência. É um tempo de escassez em que as pessoas começam a disputar o
alimento que resta. Esta ficção descreve uma cena que já vimos acontecer no
mundo real, como as crises de fome vistas nos noticiários de TV. É terrível! Mal
podemos imaginar como seria.
O profeta Amós falou de um tipo diferente de fome daquela descrita no
quadro ficcional acima. Trata-se da fome e sede de ouvir as palavras do
Senhor. Enquanto a falta de alimento pode provocar doenças e morte, a fome
da Palavra produz consequências eternas. Sem acesso à Palavra de Deus,
faltaria o essencial para compreendermos a mensagem da vida eterna em
Cristo Jesus.
Como cristãos, precisamos conforme está escrito em I Pedro 2:2, do
“...genuíno leite espiritual , para que , por ele, seja-nos dado crescimento
para salvação.” Podemos nos identificar com o profeta quando ele disse:
“Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo
e alegria para o coração, pois pelo Teu nome sou chamado, ó SENHOR,
Deus dos Exércitos.” (Jr. 15:16)
O mundo está ardentemente desejoso do conhecimento de Deus, que
pode satisfazer as necessidades do coração humano. Precisamos ajudar a
encher esses corações pelo compartilhar da Palavra de Deus. No entanto, sem
um coração voltado para Deus, nossa palavra não terá efeito no coração das
pessoas.
Jesus, neste tempo, ainda está à procura de pessoas como eu e você,
dispostas a ouvir a eterna palavra de Deus, de maneira que Ele possa saciar
nossa fome espiritual. Devemos nos colocar em Suas mãos e permitir que Ele
nos molde de acordo com a Sua vontade.

