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ESPINHOS QUE SUFOCAM
INTRODUÇÃO
Sufocar é abafar, é tirar o fôlego, é impedir a continuidade. O senhor disse que
existem espinhos que sufocam o desenvolvimento da semente. Na verdade, os
espinhos ficam acima da terra. Então, o Senhor dá a entender que a semente pode ser
plantada, e germinar e começar a crescer. Mas quando sai pra fora da terra, encontra
esse obstáculo, que são os espinhos que irão sufoca-la, impedindo seu progresso.
“E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.” Mat.
13: 7.
I – ESPINHOS QUE SUFOCAM
O Senhor Jesus da compreensão dessa parábola e diz que esses espinhos são
os cuidados desta vida e a sedução das riquezas. “E o que foi semeado entre
espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das
riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.” Mat. 13: 22.
CUIDADOS DESTE MUNDO:
- Preocupação em ser aceito. Quando existe essa preocupação, poderemos
negar a verdade para ficar bem com as pessoas e a sociedade. Quando o Senhor
Jesus curou um cego de nascença, seus pais não quiseram dizer quem o curou para
não serem expulsos do meio da sinagoga.
“Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse,
enquanto não chamaram os pais do que agora via.
E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido
cego? Como, pois, vê agora?
Seus pais lhes responderam, e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e
que nasceu cego;
Mas como agora vê, não sabemos; ou quem lhe tenha aberto os olhos, não
sabemos. Tem idade, perguntai-lho a ele mesmo; e ele falará por si mesmo.
Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus
tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da
sinagoga.” João 9: 18-22

Os pais desse cego não confessaram a Jesus porque temiam serem expulsos
da sinagoga. Queriam ser aceitos pelos sacerdotes e pelos que frequentavam a
sinagoga. Assim, muitas pessoas não confessam a Jesus em suas vidas para não
perderem amizades, mesmo a simpatia de familiares.
- Troca de prioridades: colocar o foco nas coisas erradas. O Senhor Jesus
disse que precisamos buscar Seu Reino em primeiro lugar, mas ao invés disse, muitas
vezes buscamos as coisas materiais primeiramente para depois pensarmos no Seu
Reino.
“Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas.” Mat. 6: 33
A oração e a busca pela direção do Senhor para nossos passos fica para
segundo plano, pois saímos desesperadamente em busca de melhor emprego,
melhores posições, para assim conseguirmos melhores salários e satisfazer nosso
ego. A nossa segurança muitas vezes está em bons salários e não na provisão do
Senhor.
Muitos colocam o foco nos milagres ao invés de buscar o operador dos
milagres. Correm atrás dos sinais, ao invés de deixar os sinais os seguirem. A
prioridade ai são os sinais e não o Senhor dos milagres.
Hoje o desespero dos crentes é correr atrás dos curandeiros, ao invés de
buscar Aquele que nos cura. Levam pra casa objetos milagrosos, ao invés de levar pra
casa o que opera os milagres.
- SEDUÇÃO DAS RIQUEZAS
O Senhor disse que o “amor” ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Precisamos do dinheiro para sobreviver, mas não podemos direcionar nosso amor a
ele. Nosso amor tem de ser direcionado ao Senhor em primeiro lugar, depois aos
nosso familiares e a igreja.
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa
cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.”
1 Timóteo 6:10
A Palavra de Deus diz que muitos ficaram transpassados por vários males por
causa da correria desenfreada pelo dinheiro. Quanto mais tinham, mais desejavam ter.
na verdade, há um descontentamento no homem. Ele nunca está satisfeito com o que
tem, sempre quer mais. E quanto mais tem, mais gasta.
“Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes;
porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.” Hebreus 13:5
II – PRECISAMOS ESTAR LIVRES PARA O SENHOR
Temos de dar uma sacudida nesses espinhos para que a Palavra de Deus
possa crescer em nós a fim de darmos muitos frutos para o Senhor. Pois, está escrito

que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vamos
desembaraçar nossos pés para a liberdade que o Senhor nos chamou.
“Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar
àquele que o alistou para a guerra.” 2 Timóteo 2:4

