BUSCAI AO SENHOR E VIVEI
Texto: Am 5.4 “4 Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me, e vivei.”
Introd. Dentro de cada ser humano existe um vazio que pode ser devidamente preenchido
com a presença de Deus. Por isso mesmo aqueles que querem ser felizes precisam buscar o
Senhor.
I. A MANEIRA CERTA DE BUSCAR AO SENHOR
1.Buscar com prioridade: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas” (Mt 6.33).
2. Buscar com todo o coração: “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração” (Jr 29.13).
3. Buscar continuamente: “Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na
casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir
no seu templo” (Sl 27.4).

II. RESULTADOS DE BUSCAR AO SENHOR
1. Galardão: “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que
se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam”(Hb 11.6).
2. Proteção: “ Em ti confiam os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, não abandonas
aqueles que te buscam” (Sl 9.10). Porque a porção do Senhor é o seu povo; Jacó é a parte da sua
herança. 10 Achou-o numa terra deserta, e num erma de solidão e horrendos uivos; cercou-o de
proteção; cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. 11 Como a águia desperta o seu
ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas 12
assim só o Senhor o guiou (Dt 32.9-12).
3. Vida “Buscai ao Senhor, e vivei...” (Am 5.6). Em verdade, em verdade vos digo que quem
ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já
passou da morte para a vida (Jo 5.24).

III. ALGUNS EXEMPLOS DE BUSCA AO SENHOR
1. Ana - (um filho) “E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos! se deveras atentares para
a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um
filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha.
De modo que Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel; porque, dizia
ela, o tenho pedido ao Senhor (1 Sm 1.11,20).
2. O cego de Jericó (visão, salvação) “Depois chegaram a Jericó. E, ao sair ele de Jericó
com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego,
Bartimeu filho de Timeu.
47 Este, quando ouviu que era Jesus, o nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, Filho de Davi,
tem compaixão de mim! 48 E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele clamava ainda
mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. 49 Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram
o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo; levanta-te, ele te chama. 50 Nisto, lançando de si a sua capa,
de um salto se levantou e foi ter com Jesus. 51 Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça?
Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. 52 Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista, e foi seguindo pelo caminho (Mc 10.46-52).
3. Jacó (um novo nome) “26 Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia.
Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se me não abençoares. 27 Perguntou-lhe, pois: Qual é o
teu nome? E ele respondeu: Jacó. 28 Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; porque
tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido.” (Gn 32.26-28).
Conclusão: Que possamos atentar para a recomendação bíblica: “Buscai ao Senhor enquanto
se pode achar, invocai-o enquanto está perto”.
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