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Mateus 6:25-34 - "Não andem ansiosos... Mas busquem em primeiro lugar o Reino de Deus". 

 

Nesse texto, vemos Deus prometer 3 coisas para o homem (*Donald Miller e notas minhas): 

 

1. Vesti-lo como as flores 

2. Alimentá-lo como os pássaros 

3. Ser seu amigo mais íntimo 

 

Eu ainda diria: dar uma família. 

 

Mas o fato é que na nossa vida, tudo depende necessariamente da nossa relação com o 

Senhor. Ele diz que isso é o que importa realmente e que do resto - das nossas necessidades - 

ele vai cuidar. 

 

Esqueça suas preocupações, suas dores, suas necessidades. Deus está dizendo que ele, 

como nosso pai, vai cuidar de tudo. E ele não nos decepciona, Deus não falha. 

 

(Quando Deus nos diz sim, é porque ele está feliz em concordar conosco. Mas quando Deus 

nos diz não, também devemos ficar felizes e gratos, porque ele esta cuidando de nos. Ele faz 

sempre o melhor.) 

 

E é maravilhoso saber que Deus, o criador do universo e de todas as coisas, quer ser nosso 

melhor amigo. Ele nos criou para isso. 

 

Por isso Jesus nos diz para buscar o Reino de Deus em primeiro lugar (*ele também fala do 

Reino um pouco depois, na oração do Pai Nosso). 

 

Mas o que é o Reino de Deus? 

 

Romanos 14:17 - "o Reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo". 

 

"Buscar" a Deus, "buscar" o seu Reino... Onde está Deus para que possamos procurá-lo? Isso 

da a impressão de que Deus se esconde ou que ele está em um lugar parado, esperando para 

ser acionado em nossa busca. E se fizermos muito esforço, se procurar do "jeito" certo, então 

acharemos a Deus. E ele ficará satisfeito com isso. 

 

Salmo 51:16-17 - "o sacrifício agradável para Deus é um coração quebrantado". 

 

Mas não, essa busca não é por algo distante e externo, mas por algo que se encontra dentro 

de nós. 

 

Sim, Deus está em nos, através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um terceiro ser 

da trindade que apareceu depois que Jesus se foi e sobre quem sabemos muito pouco. Se 

observarmos e amamos o caráter e a pessoa de Jesus, devemos saber que é o próprio Jesus 

que agora vive em nós. Essa foi a sua promessa (João 14:20). 

 



Por isso, é importante saber: o Deus que procuramos no alto, nas coisas, em pessoas, na 

igreja... Esse Deus vive em nós e que falar em nossos corações, quer dirigir nossas vidas 

(cuidar), ser nosso amigo mais íntimo. 

 

Para isso é que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheios do Espírito não é ser 

esquisito, não é orar em línguas o tempo todo e passar a madrugada em vigília. Isso é para 

alguns, que gostam e se sentem chamados para isso, não para todo mundo. 

 

Ser cheio do Espírito Santo é ser tão cheio do caráter de Deus que passamos a ser parecidos 

com Jesus. 

 

Somos cheios do Espírito quando manifestamos os seus dons (1 Coríntios 12) e vemos os 

seus frutos em nossas vidas (Gálatas 5:22-25). 

 

Amar mais, desejar as coisas certas, fazer o que ele fez. Esse é um desejo bom, essa é uma 

oração justa e que ele quer responder. É isso que Jesus nos diz que devemos fazer em 

primeiro lugar. 

 

Vamos "buscar"! 


