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FAMINTO E VAZIO 

Provérbios 13.25 

 
1. Leitura: Salmo 31. 1-3 

2. Cântico: Oração  

IBSPLAY: https://youtu.be/Qub2y80US4M 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.25 – O assunto geral desses provérbios não é apenas 

comida, mas, principalmente, o domínio próprio — uma das virtudes do fruto do 

Espírito, segundo Paulo (Gl 5.22,23). 

Se há algo que o cristão tem prazer é em se deliciar nas diversas 

naturezas de delícias gastronômicas, e não há nada errado com isso (Ec 5.18). 

Aliás, o apóstolo Paulo mesmo nos recomenda que ao comer e beber, façamos 

para a glória de Deus (1Co 10.31). Assim, tudo o que fazemos é para a glória de 

Deus, inclusive a maneira como encaramos a nossa alimentação.  

O justo, descrito em provérbios, é aquele que sabe o seu limite. Ele come 

até sentir-se satisfeito e, portanto, ele apresenta uma consciência moral no 

consumo de comida. Bom, o que isso tem a fé com a fé? Tudo!  

Nossos hábitos alimentares são mais culturais do que baseados em 

necessidades biológicas. Há uma demanda de consumo que foi imposta pela 

indústria alimentícia que não corresponde ao quanto nosso corpo é realmente 

capaz de absorver. De certa maneira, não por uma indústria, mas pela 

impulsividade do pecado, o homem tolo não vê limites para o quanto ele pode 

“colocar pra dentro”. Hoje em dia, ele seria aquele que se orgulha por ter “falido 

o rodízio”. Contudo, não tem pensado em sua saúde, não tem apreciado o 

alimento, não tem sido grato pelo todo que constitui desfrutar uma boa comida. 

Desta forma, não podemos negar que nossos hábitos alimentares podem estar 
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ligados a um culto à comilança (glutonaria). Desfrutar das variedades de pratos 

é muito bom, mas para tudo há limites, não só no que diz respeito ao alimento, 

mas a todos os apetites da carne, ou seja, todos os desejos que o homem tem. 

O homem justo não se deixa dominar por eles e não perde seu controle diante 

dos impulsos da carne (1Co 6.12). Afinal, se um cristão não pode se conter 

diante de um prato, como se conterá diante das tentações da vida? 

 

5. Aplicação:  

Seu corpo é templo do Espírito Santo, mantenha-o sob genuíno e bíblico 

cuidado. Lembre-se também dos pobres que são amplamente impactados por 

todo consumo desregrado. Há um impacto social causado pelo modo como nos 

alimentamos, portanto, precisamos de uma teologia da gratidão e do 

contentamento. 

6. Intercessão: Ore por missões – MARROCOS 

Brahima* é uma cristã que vive no Marrocos e enfrenta pressão vinda do 

marido para abandonar a fé em Jesus. Apresente a vida dela em oração e clame 

para que ela continue firme no Senhor. 

 


