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AS PESSOAS ESTÃO EM BUSCA DE PÃO

“Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do
seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a
sua terra.” (Rute 1:6)
Noemi resolveu voltar a Belém pois havia escutado que lá havia pão.
Sabendo que nada tinha a oferecer, pediu que suas noras ficassem em Moabe,
mas Rute decidiu acompanhá-la e cuidar dela.
Entrando em Belém, Noemi reconheceu que “De mãos cheias eu parti;
mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta” (Rute 1:21). Trocar a casa
do pão por Moabe não saciou a fome de Noemi. Sair da Igreja porque “achamos”
que ela não está oferecendo o de que precisamos não saciará nossa fome do
Deus Vivo, o verdadeiro pão.
O pão é um símbolo da presença de Deus. Os crentes precisam
manifestar esta presença por onde andarem. As pessoas descobrirão que, na
igreja, poderão saciar sua fome. Precisamos sair de nossa zona de conforto para
falar que há pão na casa do pão, para que essa notícia chegue a lugares
distantes.
Noemi saiu de Moabe, uma terra fria e sem Deus, para buscar em Belém,
a casa do pão, o sustento e um futuro para si e para Rute, a quem trouxe consigo.
As pessoas têm fome de Deus e estão procurando, desesperadamente,
um lugar onde encontrar o pão que possa saciar a sua fome. Que nossa fome
por Deus seja maior do que a nossa fome pelas bênçãos de Deus. Busquemos
alimentar-nos de sua Palavra.
A igreja se tornará um local pequeno quando as pessoas compreenderem
que nela encontrarão pão com fartura. Quando a igreja tem o Pão da Vida, não
somente os que saíram voltarão, mas novos famintos pela Palavra de Deus a
ela acorrerão em busca de saciar a sua fome do Deus vivo.
A Igreja Memorial Batista tem o pão verdadeiro para oferecer; suas portas
estão sempre abertas para saciar os famélicos que vagueiam em busca do único
alimento que pode saciá-los: Jesus, o pão da vida.

