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Lucas 17.7-10 (ARA)

7 Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar
do campo: Vem já e põe-te à mesa?
8 E que, antes, não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo;
depois, comerás tu e beberás?
9 Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado?
10 Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis,
porque fizemos apenas o que devíamos fazer.
Mateus 16.24-26 (ARA)

24 Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a
sua cruz e siga-me.
25 Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por minha causa achála-á.
26 Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o
homem em troca da sua alma?
INTRODUÇÃO
Seguimos a série O DISCÍPULO, comemorando o aniversário da Casa Verde! Vimos, semana
passada, que ser discípulo é entender o EVANGELHO DO REINO, que define Jesus como o Senhor
da nossa vida. Hoje veremos como o discípulo vive a VIDA NO REINO. Como você vive sua vida? Ela
faz parte do Reino de Deus? Ou é dos que acionam Deus só quando há problemas? Vamos pensar
sobre como viver nosso dias. Está pronto?! Vem com a gente!
ENTENDENDO COMO UM DISCÍPULO VIVE
Um DISCÍPULO é um aprendiz que segue seu mestre. Ser discípulo de Jesus consiste em obedecer
ao seu chamado pra segui-lo, se submetendo a Ele. É tê-lo como Senhor de sua vida em todos os
aspectos! E como isso muda meu dia? Ou minha auto imagem? Como a Bíblia descreve tal mudança
na prática?
A palavra senhor, nos remete a alguém que se submete ao mesmo, que é seu servo ou escravo. A
Bíblia nos chama de servos de Cristo. E os autores bíblicos se apresentam assim: “Paulo, servo de
Jesus Cristo”, “Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo”, “Simão Pedro, servo e apóstolo de
Jesus”. Se temos um Senhor, nos tornamos um escravo. Alguém que perde tudo, bens, direitos,
liberdade, autonomia, vontade própria, que não pertence mais a si mesmo. No tempo de Jesus e em
outros momentos da história, essa pessoa era vendida nos mercados como animal. Ao ser comprada
não tinha mais nome. Era o escravo de alguém!
ENTENDENDO O QUE A BÍBLIA DIZ
Em Lucas 17.7-10, Jesus conta a história de um escravo que chega em casa cansado do trabalho. Seu

senhor o convidará pra sentar a mesa, comer e descansar? Não! O escravo deve primeiro cumprir
suas obrigações pra com seu mestre, colocando a mesa para o mesmo. Depois pode comer do que
sobrar. E o Mestre não tem motivos pra agradecer por ele fazer o que lhe cabe.
Mesmo considerando a humanização das relações de trabalho e que quase não há mais escravos
hoje, precisamo entender as Escrituras. Nós estamos na posição de escravos, e Deus é o Senhor.
Não temos direitos! Essa é nossa posição em relação a Deus. Em Mateus 16.24-26 Jesus diz que se
alguém deseja segui-lo, deve se tornar escravo, negando a si mesmo! Perder todos os seus direitos!
Perceba como mudamos a ordem das coisas! Achamos que Deus deve nos servir. É por isso que
nosso cristianismo parece não funcionar!
Mas não é só uma questão de autoridade! Vai além da simples hierarquia! Não é porque Deus quer
ser obedecido. Mas porque Ele nos ama! O pecado entrou no mundo corrompendo nossa capacidade
de escolher nossos próprios caminhos. E só Deus pode nos guiar a uma vida que não seja um
desastre!
Em II Coríntios 5.15, 17 Paulo nos explica: “15 E ele morreu por todos, para que os que vivem não
vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 17 E, assim, se
alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas”. As
coisas antigas passam e tudo se faz novo no momento em que você entrega sua vida a Cristo!
Porque viver seus desejos egoístas era o que você já fazia. E foi exatamente o que te levou a uma
vida de rebeldia contra Deus e em acordo com o Reino das trevas. Por isso Jesus morre para nos
libertar “do império das trevas” e nos transportar “para o Reino do Filho do seu amor” (Cl 1.13). Em
Romanos 6.17,18: “17 Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a
obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues; 18 e, uma vez libertados do
pecado, fostes feitos servos da justiça”. Satanás governa seu reino nos entregando as nossas
vontades. Isso pode parecer bom. Mas o que pensar de um capitão, que o barco está afundando, e
liberasse todos pra fazer e comer o que quisessem. Ou liberasse os passageiros da 2ª classe pra ir
para a 1ª. Esse capitão é realmente bom?! Assim é o reino das trevas!
Muitos acham que há 3 caminhos. Um largo, para pecadores, que leva ao inferno. Um caminho
estreito, para pastores e missionários, que leva ao céu. E o caminho mediano, para o restante dos
crentes, que leva ao céu também. Mas não existe o caminho do meio. Ou estamos no Reino das
trevas, fazendo nossa vontade. Ou no Reino de Deus, fazendo a vontade do Rei. O que está em jogo é
a nossa renuncia em ser independente de Deus. A confissão de que não somos capazes de viver a
partir de nossas escolhas, que sempre serão más(ainda que não sejam plenamente más)! Elas nos
levaram exatamente onde estamos hoje. E se queremos viver algo diferente, precisamos viver as
escolhas de Deus!
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
A vida no Reino: Lembra que falamos que o Evangelho do Reino nos ensina que a salvação não diz
respeito só a libertação dos fardos e dificuldades. Ou logo estaríamos carregando novos e pesados
fardos. O pecado nos fez assim. Só somos livres quando tomamos sobre nós o JUGO de Jesus.
Assumindo sobre nossa vida o Senhorio de Cristo (Mt 11.28-30). A VIDA NO REINO consiste em
entregar tudo o que temos e o que somos a Cristo. Tudo é Dele! Somos só administradores que usam
a vida e posses para o Reino de Deus e não para nossos interesses! Essa é a grande mudança de
quem vive o Reino!
CONCLUSÃO
Como você tem administrado suas vida? Como se fosse do seu Senhor ou sua? Juan C.Ortiz conta

uma ilustração no livro O Discípulo sobre Apocalipse 3.15,16, quando Jesus fala a igreja de
Laodiceia: “15 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou
quente!16 Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha
boca”. Vomitamos o que não é digerido. Se comemos algo que é absorvido pelo corpo, não volta a
sair pela boca. Pessoas vomitadas são as que se recusam a ser absorvidas, se submeter. Digeridos,
passamos a ser corpo de Cristo. Para ficarmos em Cristo é preciso perder a vida. É o que diz Mateus
16.24-26.
Pare de crer que pode conduzir sua própria vida! Você não pode. Estar no trono da minha vida
significa continuar guiando meu coração em direção ao pecado e independência de Deus. Por isso a
salvação está ligada a obediência. Não somos salvos por crer na doutrina certa, ou mudar linguajar
ou roupas, ou ser membro da igreja. Mas apenas por obedecer ao que Deus ordena, pela fé! E vamos
crescendo no conhecimento e na obediência, gradativamente. Ou seja, é preciso deixar o trono da
nossa vida, e permitir que Jesus tome seu lugar. Parece difícil? É impossível! É quando a salvação se
torna ato da graça de Deus. O que eu não consigo, Jesus faz, graciosamente, sem que eu mereça!
Mas não sem antes eu me render completamente a Ele. Este é o ponto!
DESAFIO
Todo dia decida fazer ao menos uma coisa que seja apenas para o seu Senhor. Algo que você não
faria se estivesse no comando da sua vida. Compartilhe com alguém e incentive essa pessoa a fazer o
mesmo!

