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ALIMENTO

E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para 
comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de 
comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. João 
4:31-34

Shalom povo lindo e maravilhoso!  Observe como Deus é tremendo: antes de Deus criar os seres vivos ele criou o 
ambiente para que estes mesmos seres pudessem ter condições de vida. Exemplo: antes de Deus criar o peixe, ele 
criou a água... antes de Deus criar as vegetações, ele criou a terra... antes de criar os pássaros, ele criou as árvores, as 
sementes, para que os pássaros tivessem seu alimento e condições para viver.

Interessante notar que todos têm o seu ambiente adequado, e ainda mais, o seu alimento próprio. Alguns animais, 
quando olhamos para eles, já lembramos do seu alimento. Observe... um coelho, o que ele come? Cenoura! Galinha, o 
que ela come? Milho! Um esquilo? Associamos às nozes! E assim por diante. Sabemos que muitas coisas mais fazem 
parte do alimento dos animais, entretanto todos tem o alimento correto! Existem pássaros que só comem frutas, e 
ainda assim tem que ser as frutas certas. Outros pássaros comem sementes. Outras aves comem peixes, como o 
Martim Pescador, outras são carnívoras, como uma águia. Não podemos mudar isso, pois Deus determinou alimento 
certo a cada um deles. Quando mudamos o alimento de um animal, seja qualquer um, ele começa a perder 
características de cores. Flamingos por exemplo, desbotam se não comerem um pigmento que tem na casca do 
camarão. Em certos casos a saúde do animal é afetada, ele fica desnutrido e morre, por exemplo: se você der vegetais 
a um leão ou leite para uma coruja. Alguns animais dependem até do tempo: no inverno, se os jabutis comerem sem 
se aquecer ao sol antes, o alimento fica parado no estômago, sem digerir, causando problemas de saúde. Em locais que 
tem escassez de algum alimento em certas épocas do ano, Deus colocou animais que comem de tudo, para que não 
morram de forme!  Até as plantas tem sua terra própria.  Umas precisam de mais nutrientes, outras precisam de 
sombra, ou de tomar sol...e tem as estações certas para plantar e para colher. Você consegue entender a importância 
disso? Sem o alimento correto, no tempo correto, da forma correta, ficamos desnutridos... ou morremos!

A pergunta é simples: O que te alimenta? Que tipo de alimento satisfaz você? Do que você tem se alimentado? O 
prato preferido de um urubu é carniça, coisas mortas e podres. Quantas vezes você está como urubu, atrás de coisas 
mortas, de carniça, de podridão? Você sabia que uma águia jamais come algo podre? Deus te compara com o que: 
Águia ou Urubu? Quando uma águia passa perto de uma carniça, ela nem leva em conta que aquilo é alimento, 
quando um boi passa perto de um peixe, ele nem pensa que é alimento. Quando o povo de Deus passa perto de uma 
carniça chamada BBB (Big Brother Brasil) para este povo nem é alimento. Nem interessa!

O que você tem comido? Tem pessoas que se alimenta de desânimo... outras de medo... outras de mentiras... outras de 
fofoca... será que isto é o alimento certo para você? Uma pessoa que foi criada imagem e semelhança do eterno, será 
que se alimenta destas carniças? É óbvio que não!

O Salmo 23:2 diz.: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas. Pastos, alimento! O 
alimento da ovelha é pasto verde. Já o bode, animal tão parecido com a ovelha, se alimenta de tudo quanto é lixo que 
ver pela frente. Os bodes no sertão são conhecidos como urubus, lixeiros... chegam a comer latas, sacolas, e acabam 
tendo problemas sérios! Você é uma ovelha ou um bode? Saiba então o que comer, o que se alimentar!  Tem coisas 
que não corresponde ao seu alimento. Quando vejo uma pessoa falando mal da vida de outros, eu passo longe pois 
aquilo não me alimenta, aquilo é carniça, é indigesto! O que você ouve? Que tipo de música? Com quem você anda? 
Que tipos de conversas você tem no seu dia a dia? Tudo isto tem alimentado a sua alma. Vamos lá, diga qual o 
alimento que você tem degustado na internet, não o que todos sabem, mas aquilo que ninguém sabe, mas você tem 
“comido”... páginas de pornografias? Conversas com amiguinhas e amiguinhos sensuais? Quais são as suas amizades? 

Um dia Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade de DEUS! Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a 
vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. João 4:34 E a sua qual tem sido?! Temos falado em ter uma 
profundidade neste ano. Ser profundo comendo um monte de besteira é impossível. Quantas tartarugas não morrem 
comendo sacolas nos oceanos... Vigie, veja a procedência, mesmo que pareça saboroso e satisfatório, pode ser um 
veneno a sua vida. Pode ter trazer maldição para você! Mude o cardápio... Olha um prato delicioso para todos os dias 
de sua vida... EVANGELHO DE JESUS CRISTO. E de sobremesa AMAR O SEU PRÓXIMO! Bom apetite!


