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Pr. Adão Brasileiro 

VACAS GORDAS E VACAS MAGRAS 

“E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as sete formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. 

Depois dormiu e tornou a sonhar; e eis que brotavam dum mesmo pé sete espigas cheias e boas. Após elas 

brotavam sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental; e as espigas miúdas devoravam as sete espigas 

grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Gênesis 41:4-7.” 

Shalom discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Este texto é um sonho que Faraó teve, ele sonhou com vacas feias e 

magras e essas vacas feias e magras consumiam as vacas formosas e gordas. Depois dormiu novamente e sonhou com 

espigas miúdas e queimada que devoravam as espigas grandes e cheias. Ninguém conseguiu  revelar o sonho de faraó. 

José estava preso e foi chamado a revelar o sonho de Faraó, que eram sete anos de fartura e sete anos de fome. 

O sonho do Faraó tem sido muitas vezes a experiência acordada de muitos. Aquilo que é feio, magro miúdo, sem 

valor acaba devorando o que é de real importância! Dias de preguiça desastrosamente arruínam tudo o que uma 

pessoa conseguiu em tempos de trabalho zeloso; Quando estou triste, acabo congelando o brilho da alegria e fervor na 

palavra de Cristo Jesus. Quando estou ausente, acabo consumindo aquilo que fui ministrado quando estava presente e 

empurraram-me para trás, fazendo-me retroceder no meu progresso na vida Cristã. 

Eu preciso tomar cuidado com orações magras, louvores magros, deveres magros, e experiências magras, pois estes 

comerão a gordura do meu conforto e paz. Como tem sido a sua conduta e ações? Sua postura? Em média de 9 cultos 

mensais, quantos você vai? Em média de 4 células mensais, em quantas você está presente? E quando você está 

presente, como é sua relação com o Eterno? Pense, sua oração, sua oferta, seu amor, sua atenção, seus aplausos ao 

redentor são magros, ou são gordos? São feios, queimados, sem valor, ou são belos? 

Uma pessoa pode ter durante anos uma vida bem alimentada, tendo as suas 3 refeições básicas diárias devidamente 

cumpridas, e fazer isso durante 50 anos, porém se ficar sem comer poucos dias morre! Se eu negligenciar a oração, 

mesmo por pouco tempo, eu perco toda a espiritualidade que tinha alcançado; se eu não tiver suprimentos frescos do 

céu, o “milho” no meu celeiro é logo consumido pela fome que devora minha alma. E te digo, não adianta nada se 

fartar hoje, comer 10 pratos, e amanhã nada comer, isso precisa ser diário, constante! 

Quando as lagartas da preguiça, os gafanhotos do mundanismo, e os pulgões da falta de tempo, começam a minar meu 

coração, e fazem a minha alma definhar, toda a minha alegria, conhecimento e crescimento na graça, me servem de 

absolutamente nada, pois corroem aquilo que um dia conquistei. 

Já foi pegar o café e ter apenas um pingo, uma gota? O suco apenas um dedinho restante? Já foi colocar a sua comida 

no prato e quando abriu a panela tinha apenas uma colherzinha de arroz que não mata a fome nem de um bebê? Já foi 

comprar algo e chegou lá tinha apenas um e você precisava de 30? É ou não é frustrante? Como então com a magreza 

de oração, gotinhas de presença, pinguinhos de envolvimento em Cristo vamos satisfazer o Criador?! Precisamos 

deixar de ser minguado, muxiba, raquíticos espirituais, para que essas magrezas não devorem o resplendor e nobreza 

que por conquistamos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 

Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58 

Quantas horas ou minutos você ora por dia? Você pode dizer, mas eu tenho apenas 5min no dia, se você der estes 

5min de entrega a DEUS será muito gordo e proveitoso! Mais quando eu digo que não tenho tempo de ler a bíblia, 

mais tenho de ler tudo quanto é besteira que tem em páginas de relacionamento, quando eu digo que não tenho tempo 

para meditar e passo horas nas vacas magras da internet, ai a coisa é séria! 

Deixe de oferecer migalhas para DEUS, ele não é mendigo que está atrás de qualquer coisa. Quando eu digo 

migalhas, são sobras, restos... Quando alguém importante chega em nós, oferecemos sempre o melhor. Pegamos na 

prateleira o melhor prato, melhores talheres... inclusive algumas casas tem coisas importantes guardadas só para 

momentos honrosos, xícaras, taças para oferecer a alguém importante. Porém quando chega um mendigo pedindo 

algo, sempre pegamos sobras, e copos velhos, para oferecer! Com todo respeito, DEUS NÃO ESTÁ ATRAS DE 

SUAS SOBRAS, DE SEU TEMPO MAGRO, DE SUA ATENÇÃO MESQUINHA. E sim da sua abundância em 

tudo quanto fizer! #PartiuSerProfundo 

 


