Estudo nº 22

CUIDANDO DO INTERIOR
QUEBRA-GELO:
Você já comprou algum produto que pela embalagem julgou ser muito bom, mas quando viu por dentro não era o que
você imaginava e te trouxe decepção?

TEXTOS MOTIVADORES:
I Samuel 16.6-7 e Mateus 23.25-28.

INTRODUÇÃO
Algumas vezes nos deixamos levar pelas aparências. Quem nunca comprou alguma coisa que pela embalagem parecia
ótima e quando abriu percebeu que estava velho? O nosso primeiro julgamento sempre é por aquilo que estamos vendo. Existe um
ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. E muitas pessoas levam esse ditado muito a sério. Vemos pessoas que são
capazes de fazer qualquer coisa para manter uma aparência impecável e, no entanto são pessoas completamente infelizes. Talvez
você conheça alguém assim. A cultura do nosso país é essa, a busca incontrolável pela aparência perfeita. O Brasil é hoje o terceiro
colocado no consumo de cosméticos do mundo. Muitos supervalorizam a aparência sem sequer dar atenção ao interior e acreditam
que o que realmente importa é mostrar uma aparência impecável para esconder um interior sujo e bagunçado.
O problema é que muitas vezes acabamos trazendo esse conceito mundano para a nossa vida com Deus. O texto que lemos
de I Samuel, nos mostra um dos maiores profetas da Bíblia se deixando levar pela aparência na hora de ungir o rei de Israel. E
também em Mateus, Jesus chama as pessoas que tentam mostrar uma aparência diferente do que são interiormente, de sepulcros
caiados. Quando você se perceber valorizando a aparência mais do que o interior, lembre-se:

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1.

A APARÊNCIA PASSA

Por mais que alguém cuide da sua aparência, um dia ela irá passar. Ninguém consegue esconder por muito tempo o que
realmente é. Por mais que tentemos fingir, ter uma vida feliz e completa que na verdade não temos, cedo ou tarde, isso virá à
tona. Quando tentamos ter uma vida feliz baseada na aparência, precisamos saber que um dia ela ruirá.
2.

JESUS TE CONHECE MUITO BEM (HB 4.13)
Os homens citados no texto de Mateus tentavam aparentar uma vida espiritual impecável, mas Jesus os conhecia muito bem.
Por mais que tentassem disfarçar e realmente enganavam muitas pessoas, eles não conseguiram enganar Jesus. Não adianta
tentarmos disfarçar o interior sujo com uma aparência impecável, Jesus sabe quem nós realmente somos.
3.

O INTERIOR É O QUE REALMENTE IMPORTA
Em meio a valores tão invertidos quanto os que o mundo nos prega hoje, precisamos saber o que realmente importa: Deus
não olha para o que esta por fora e sim para o coração. Foi isso que Ele ensinou para Samuel. Não adianta de nada cuidar muito
bem de tudo no exterior e ter um interior apodrecido. O que Deus realmente valoriza é um coração limpo, pois ele te garantirá uma
vida com Deus.

CONCLUSÃO
Hoje, os nossos valores estão invertidos. Não permita que o pensamento mundano continue em sua mente. Mais do que
uma boa aparência, preocupe-se em cuidar do seu interior. Você compreende que a aparência vai passar, que Jesus te conhece
muito bem e o que realmente importa para Ele é o interior.
Deseja ter um interior que agrade a Jesus? Levante a mão, vamos orar.

* A Tempestade: Sexta-feira, às 20:00, teremos a peça teatral A Tempestade. Venha e traga sua família.
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