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Na sociedade em que vivemos, podemos 
observar que o homem vive em constante busca 
de autorrealização e crescimento, o que pode 
ser identificado com o seu processo contínuo de 
humanização. Mas esta busca pode se tornar algo 
complexo e prejudicial quando ela começa aconte-
cer de forma desenfreada, sem controle e isto tem 
afetado muitos jovens. É comum em nosso con-
vívio encontramos pessoas que sentem um vazio 
grande em seus corações, pois estão direcionando 
sua busca a outros objetivos. Muitos corações es-
tão complementarmente vazios, pois estão sendo 
preenchidos com coisas que não o completam.

Pegue um copo descartável coloque dentro 
dele alguns objetos: um lápis, uma borracha, 
uma tampinha de garrafa e uma moeda. Observe 
que mesmo com vários itens o copo ainda possui 
espaços vazios. Retire os objetos do copo e encha- 
o com água. Agora o copo está completamente 
preenchido. 

O copo representa nossos corações. Os objetos 
colocados anteriormente, são as coisas terrenas 
que de alguma forma nos atrai, e as colocamos 
em nossos corações. Podemos perceber, que por 
mais objetos que contenha, o copo não estava 
totalmente preenchido, alguns objetos estavam 
com uma parte pra fora, outros não entravam 
direito no copo, e haviam espaços entre os objetos 
dentro do copo. A água, representa Jesus. Com 
ela é diferente, o copo foi totalmente e perfeita-
mente preenchido. Não há nenhum espaço de ar e 
nenhum cantinho sem preencher, pois somente Ele 
tem o formato perfeito do vazio do nosso coração. 
Nenhum bem ou riqueza pode preencher o vazio 
do coração humano, somente Deus é capaz disso. 

Busque preencher seus espaços vazios com as 
coisas de Deus. Ore, leia a Bíblia e jejue, assim sua 
vida estará totalmente completa e preenchida com 
água da vida que é Jesus. Ele é a peça que falta 
para preencher seu coração.

Deus completa o espaço vazio do coração
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