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Contexto: Adão e Eva logo após comerem do fruto e
descobrirem que estavam nus.
Gn 3:9-10 E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe
perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no
jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi.
A resposta não foi um simples “estou aqui”...
Gn 3:10-12 Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que
estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não
comesses? Então, disse o homem: A mulher que me deste por
esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o SENHOR
Deus à mulher:Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher:
A serpente me enganou, e eu comi.
Contexto: Tiago e João se aproximam de Jesus para pedir
algo
Mc 10:35-37 E ele lhes perguntou: Que quereis que vos
faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos
assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Contexto: O cego Bartimeu pede a compaixão de Jesus
Mc 10:51 Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver.
Contexto: o cocho de Betesda, a 38 anos nesse estado
Jo 5:6-7 Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim
há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser
curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho
ninguém que me ponha no tanque, quando a água é
agitada; pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim.

O que há em comum nesses textos? São perguntas e
respostas...
Deus e Jesus questionando homens.
Mas se Eles são oniscientes, então por que perguntam?
Vejo pelo menos dois bons motivos!

1. O coração precisa ser revelado.
O desejo precisa ser exposto!
O Diabo não conhece seu coração, só suas palavras!
Existe algo sobrenatural e MUITO sério no que falamos!
Contexto: alguns fariseus questionam Jesus sobre lavar as
mãos, e Jesus vai direto na ferida falando da tradição e do
coração deles.
Mt 15:8 Este povo honra-me com os lábios, mas o seu
coração está longe de mim.
Mt 15:11 não é o que entra pela boca o que contamina o
homem, mas o que sai da boca, isto, sim, contamina o
homem
Mt 15:18-20 o que sai da boca vem do coração, e é isso que
contamina o homem. Porque do coração procedem maus
desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos
testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que
contaminam o homem;
Rm 10:8-10 Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na
tua boca e no teu coração; isto é, a palavra da fé que
pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como
Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou

dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê
para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Precisamos então ficar muito atentos ao que está em
nosso coração!
Pv 4:23-24 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o
coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de
ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos
lábios.
At 5:3 Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para
que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor
do campo?
Paulo instrui o que deve encher nosso pensamento
Fp 4:8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o
que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude
há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento.

2. Para despertar ou renovar a esperança. Para
ativar a fé!!!
Vamos voltar no cocho de Betesda. 38 anos esperando a
vez de entrar na água e talvez já tivesse perdido a
esperança. Jesus chega e pergunta - o que você quer?
Existe algo mais naquele versículo de Rm 10:17 que diz
que a fé vem pelo ouvir.
Quando ouvimos nossa própria voz declarando o que vai
no coração, isso produz fé! Ou no mínimo revela o que
precisa ser transformado.

Em Lc 12:34 Jesus diz claramente que onde está o nosso
tesouro, ali também estará o nosso coração!
O que vai no seu coração? O que tem guardado ali?
Sabemos que o Senhor gera em nós o querer e o realizar. O
que você quer? Qual é o seu desejo?
Se o Senhor aparecesse aqui agora e te fizesse uma
pergunta, qual seria sua resposta? Que queres que eu te
faça?
Fale! Declare em alta voz. Reative sua fé!

