PEDIDOS DOS SALMISTAS

UMA COISA EU QUERO PARTE 1

“A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias
de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo.” Salmos 27.4

1 TODOS TEMOS PEDIDOS A FAZER

A ideia de estar diante de alguém capaz de realizar qualquer pedido que ﬁzermos nos remete
diretamente ao conto de “Aladim e a Lâmpada Mágica“. Na tradição árabe, os gênios têm diferentes
representações e, nesse sentido, diferentes poderes, dentre os quais realizar desejos. Muitos de nós, em
algum momento, já olhamos para Cristo assim, como um gênio. O autor do Salmo 27, quando se percebeu
diante do Deus Todo-Poderoso, anunciou que só queria uma coisa, o seu “maior desejo”. E quanto a você?
Se pudesse fazer um único pedido ao Senhor? Qual seria?

2 DESEJO + BUSCA = SATISFAÇÃO

Todos os nossos pedidos estão baseados em nossos desejos. São eles que impulsionam nossas buscas,
que têm como resultado nossa satisfação. Não há problema em desejar, mas é preciso ter cuidado e
ﬁltrar a fonte dos nossos desejos. Em Tiago 1.14-15, aprendemos que nossos desejos foram
contaminados pelo pecado e, por causa deles somos tentados, em nossa busca por alcançar, a todo
custo, satisfação. Por isso, Jesus nos ensinou um caminho de escape: a busca pelo Reino de Deus e sua
justiça, onde seremos satisfeitos, a despeito das preocupações da vida (Mateus 6.25-34).

3 PESSOAS SEM RUMO

Quando nossos desejos não estão alinhados com os caminhos do Reino, tornamo-nos escravos da busca
por satisfação. Essa vereda tem gerado um exército de pessoas frustradas que, quanto mais buscam,
mais precisam; quanto mais têm, menos se realizam; quanto mais correm, mas longe do alvo se sentem.
Angustiadas, sem paz e propósito, reproduzem o comportamento de nosso antepassado Adão (Gênesis
2). Quando estava no Éden, ele tinha o melhor emprego, uma fonte inesgotável de sustento (podia comer
de tudo), estabilidade, segurança, prosperidade, saúde, uma família. Mas nada disso foi suﬁciente para
satisfazê-lo, porque nossa realização não está em alcançar nossos desejos, mas em cumprir o propósito
para o qual nascemos. Ela está nele.

4 QUAL O SEU MAIOR DESEJO?

Precisamos de sinceridade para responder a essa pergunta. O salmista nos revela que seu pedido era
proveniente de seu “maior desejo”. Na versão Almeida, Revista e Atualizada (ARA), o mesmo versículo diz:
“Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei...” (Salmo 27.4). O que ocupa o nosso coração hoje? O que nos
impulsiona? O que determina a direção de nossos passos? Se olharmos para nossa agenda, para nossa
conta bancária, para os nossos relacionamentos, para aquilo em que empenhamos nosso vigor,
saberemos qual o nosso maior desejo, saberemos o que estamos a buscar. O desejo do salmista era
estar diante de Deus todos os dias de sua vida para contemplá-lo. E ele estava realmente disposto
a buscar isso. E você? Está?

5 O LUGAR DA SATISFAÇÃO

“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se
assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia
e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não
murcham. Tudo o que ele faz prospera!” (Salmo 1.1-3). Esse salmo nos mostra que satisfazer-se em Deus é
como ter raízes bem junto da água: ninguém precisa ir lá regar. Ensina mais ainda: trata-se de algo que
não está visível. O que nos satisfaz nunca poderá ser visto nas redes sociais, embora elas sejam um
espaço para compartilharmos momentos especiais. O que nos satisfaz está no secreto, onde o nosso Pai
que nos vê em secreto nos visita, nos alimenta, nos preenche, nos sacia.

PARE E PENSE E BUSQUE O MAIS IMPORTANTE

Hoje, entregue sua vida ao Senhor e seja satisfeito(a), descobrindo e cumprindo o propósito da sua vida.
Não tenha uma vida on demand, que nos empurra para os prazeres momentâneos incapazes de nos
preencher. Quando temos satisfação em Deus, mantemos a certeza de que tudo contribui para nosso
bem (Romanos 8.28). Quando temos satisfação em Deus, o primeiro mandamento (Deuteronômio 6.5 e
Mateus 22.37-38) – amar a Deus com toda força, alma, entendimento e coração – não é uma ordem.
É o maior desejo...
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