Congestão Espiritual Mc7:17‐23
1‐ Vocês conhecem alguma receita de um alimento que faz bem a saúde? (Deixe o povo
falar. Se precisar fale do alho, azeite, cebola, chás em geral que são bons para curar
alguns males...)
2‐ Na época de Jesus os judeus se preocupavam muito com os alimentos.
3‐ Conforme estabelecia a Lei Mosaica, alguns alimentos deveriam ser evitados. Em
Levítico 11 temos um exemplo. Somente os animais de “casco fendido e dividido em
duas unhas e que rumina” poderiam ser comidos.
4‐ Em Atos 10:9‐14 em diante temos a visão de Pedro em que Deus o manda matar e
comer determinados animais, mas ele se nega chamando‐os de impuros.
5‐ Mesmo hoje muitas pessoas se impõem dietas alimentares por questões de saúde.
6‐ Mas há aqueles que não comem determinados alimentos por questões religiosas...
7‐ Os judeus até hoje não misturam leite e carne. No McDonald´s de Jerusalém ou você
come o BigMac com queijo ou só com a carne.
8‐ Algumas igrejas vão dizer que não se deve comer comidas preparadas com sangue
como chouriço ou galinha ao molho pardo, carne de porco, presunto...
9‐ Jesus nesta passagem escandaliza mais uma vez os líderes religiosos. Eles estavam tão
preocupados com seus rituais que não entendiam que certas restrições alimentares
eram para abençoar a saúde do povo e não porque os alimentos tornavam os homens
impuros para Deus...
10‐ Por exemplo, havia a proibição de se comer carne de porco. A carne de porco traz um
potencial muito grande de transmitir doenças. Naquela época não havia vigilância
sanitária para atestar a procedência da carne. Hoje é bem diferente.
11‐ Jesus diz claramente que o que entra pela boca do homem não o torna impuro diante
de Deus. (V18)
12‐ Reparem que no versículo 9 há um comentário de Marcos de que “Ao dizer isso Jesus
tornou puros todos os alimentos...”]
13‐ Podemos comer de tudo. O máximo que nos acontecerá é que podemos ter taxas de
colesterol elevadas ou mesmo uma indigestão. Mas nada disso interferirá em nossa
vida com Deus.
14‐ Obviamente devemos ter uma dieta saudável, pois isso é necessário para cuidarmos do
Templo do Espírito, que é o nosso corpo.
15‐ Mas Jesus inverte a questão e diz que é o que sai do interior do coração do homem
que o torna impuro. (V20)
16‐ Jesus explica que nosso coração é um poço de coisa ruim. Todo o pecado começa no
coração. Cabe a nós não deixá‐lo vir à tona. Cabe a nós não deixar que este pecado
crie vida.
17‐ Nos versículos 20 ao 23 temos uma relação de coisas que iniciam no coração e que se
deixarmos sair aí sim seremos impuros. Vamos ler esta relação...
18‐ Portanto a “congestão espiritual” não é causada pelo que entra, mas pelo que sai...
19‐ Você tem controlado o que sai do seu coração ou tem vivido em congestão
espiritual?...
Música sugerida: Sonda‐me, Usa‐me.

