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VALORIZANDO AS COISAS CERTAS
QUEBRA-GELO
Você já desejou muito algo que depois se tornou desnecessário em sua vida? Já se deixou levar pela propaganda, mas
quando obteve o que desejou não era o que você esperava?
TEXTOS MOTIVADORES:
Mateus 13:44-46; Salmo 73
INTRODUÇÃO
Existe um ditado que diz “a grama do vizinho sempre é mais verde”. Por mais que tenhamos o suficiente somos
diariamente tentados a nos comparar com outras pessoas. O problema, no entanto, não está na comparação, mas no que nos
comparamos e com quem fazemos isso. Muitos crentes têm se tornado amargos e frustrados por invejarem a “riqueza” e a forma
de vida de pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que um dia foram fiéis a Jesus, caem na comparação, se sentem diminuídas
por terem menos bens materiais e por viverem diferentes destas pessoas, assim se revoltam contra o próprio Deus.
Asafe autor do Salmo 73 tem este sentimento, e certo momento ao perceber as regalias e a tranquilidade de uma vida
de riquezas (v.2-5;12) chega a pensar que tudo o que fez por Deus foi em vão (v.13-14).
Quando isso acontece conosco temos que entender:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. O VALOR DAQUILO QUE EU TENHO (MATEUS 13:44-46; LUCAS 12:13-21)
Por maiores e mais tentadores que sejam os bens que vemos, os mais valiosos são os que não vemos, a Bíblia nos ensina
que o melhor bem é aquele que é ajuntado no céu. Entenda que o maior tesouro que um homem pode ter é uma vida
abundante com Jesus. A salvação, a vida eterna não tem preço. Se você já possui isso, você tem o maior tesouro do mundo inteiro.
Quando entendemos que já possuímos o “bem” mais valioso do mundo não temos mais a necessidade de comparação.
2. O FIM DOS QUE NÃO TEM O QUE EU TENHO (SALMO 73:16-29)
Algumas vezes nos esquecemos de quanto tempo leva a nossa vida, e que ela passa rápido. Para Asafe o segredo para que
não sentisse mais inveja daqueles que não conhecem a Jesus, foi entender o fim deles. Quando entendemos o final triste que
terão aqueles que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, deixamos de invejar as coisas que eles possuem.
Por melhor que pareça o filme dos ímpios, o final é triste.
3. QUE PRECISO PERMANECER NA PRESENÇA DE DEUS (SALMO 73:21-23; JOÃO 8:31-32)
Quando estamos na presença de Deus, entendemos o real valor das coisas. Nada é mais precioso do que andar com Deus,
nada é comparável a este privilégio. Perto de Deus estou imune das comparações e invejas. Asafe disse que quando “entrou no
Santuário de Deus entendeu” (v.17), se entrou é porque estava fora, este foi o motivo de suas comparações, estava longe de
Deus. Longe de Deus estaremos sempre sujeitos às comparações, perto Dele é diferente. Permaneça na presença de Deus.

CONCLUSÃO
Você reconhece que aquilo que Deus te oferece é mais valioso que qualquer coisa? Está disposto a deixar a inveja e valorizar
isso? Levante a mão, vamos orar.
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