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O alimento que faz crescer
“Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de
dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que,
no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo
quanto ele faz será bem-sucedido.” (Salmos 1.2,3)
Em diversas ocasiões o texto bíblico compara a palavra de Deus com
alimento para os santos. O salmista afirma que a palavra do Senhor é como
favo de mel (Salmo 19.11), o profeta Jeremias dizia que, quando encontrava
as palavras de Deus, as devorava (Jeremias 15.16), o próprio Senhor Jesus
afirmou que era o “Pão da Vida” e rebateu a tentação de Satanás com o texto
de Deuteronômio: “Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que
sai da boca de Deus” (Mateus 3.4).
Nos dias de hoje podemos dispor de vários artifícios para “comer” da
palavra de Deus. As escrituras sagradas que, em grande parte da história,
eram quase que inacessíveis, hoje em dia estão gravadas em nossos
celulares em diversas línguas e versões. Tais recursos tecnológicos também
são utilizados pelos pregadores, mestres e profetas de nosso tempo que
divulgam amplamente nas mídias sociais a mensagem do Senhor a eles
revelada. Podemos também com facilidade participar de grandes eventos, tais
como congressos, seminários, simpósios etc., nos quais são apresentados,
debatidos e esmiuçados vários temas bíblicos, que são importantes para a
nossa vida espiritual.
No entanto, comparo esses “grandes eventos” de estudos da palavra a
uma festa em que é servido um generoso banquete, ou mesmo aquele
churrasco entre amigos ou uma Ceia de Natal em família na qual todos
podem se satisfazerem à vontade. Esses momentos não deixam de ser
maravilhosos, porém não devemos depender só deles para nos alimentar.
Imaginem só como seria se só comêssemos nessas ocasiões
especiais...certamente não nos sustentaríamos e não cresceríamos
adequadamente. A palavra de Deus nos ensina que o estudo bíblico, a oração
e a comunhão com Deus devem ser diários e contínuos (Deuteronômio 11.1),
(Oséias 6.3). Os preceitos do Senhor são o “pão nosso de cada dia”, portanto
é mister entendermos que a leitura diária da Bíblia, a frequência nas aulas da
Escola Bíblica, a participação nas reuniões de oração, a comunhão contínua
com a Igreja, a promoção de cultos domésticos, tudo isso é o nosso “feijão
com arroz”.
Enfim, devemos sim aproveitar os encontros especiais, jantares,
churrascos, festas e afins, mas esses eventos nunca substituirão o feijão com
arroz que comemos a cada dia. O alimento diário é o alimento que faz
crescer!

