ESTUDO 33
JESUS CRISTO, REI
TEXTO: Lucas 9.57-62; 14.28-33
QUEBRA-GELO:
Pergunta: Jesus é o rei do seu coração? Se olharmos suas atitudes, elas são compatíveis
com essa afirmação?
INTRODUÇÃO
• Você provavelmente já ouviu a expressão rei dos reis. Esse título é atribuído a Jesus
Cristo, conforme o texto de Apocalipse 19:11-16.
• São inúmeros os textos bíblicos que falam sobre o governo de Jesus. Sabemos por meio
de todas as profecias bíblicas que em breve Jesus voltará e quando isso acontecer
estabelecerá um novo reino.
• Mas por enquanto, o reino de Cristo já chegou e está avançando um coração de cada
vez. Jesus tem chamado homens e mulheres para abrirem os corações para o seu
governo, a fim de implantar o Reino de Deus nas suas vidas através das suas vidas.
• É muito comum encontrar pessoas que dizem já terem entregado seu coração para
Cristo, mas quando vemos um pouco melhor suas atitudes não demonstram
verdadeiramente esse governo de Deus.
• A chave para compreender se Jesus tem mesmo um coração está em olhar as escolhas
dessa pessoa.
• Jesus sempre advertia às pessoas a pesarem os custos antes de entrarem no Reino de
Deus. Ele falava sem rodeios, de forma que pudessem tomar a decisão com base na
realidade. Fazia questão de que elas dispusessem de todas as informações e
soubessem que, se ele fosse o rei de suas vidas, teriam de abdicar do trono e entregálo a ele.
• Jesus foi bastante claro na época, e continua sendo hoje em dia. Ou ele é o rei de todas
as coisas ou não é rei de nada!
1. UMA NOVA SENSIBILIDADE AO PECADO
• Ao concordar que Jesus seja o seu rei, você desenvolverá uma sensibilidade ao pecado.
Isso pode complicar a sua vida!
• Ele o convoca para a santidade e seus padrões estão muito acima dos padrões
humanos.
• Quando estamos no mundo, não nos sentimos frequentemente incomodados com
nossas atitudes erradas, porque “todo mundo faz, é normal”.
• Mas Ele espera nossa transformação e diz: “Se você me ama, guardará cada um dos
meus mandamentos.”
• O que mudou em sua vida quando Jesus se tornou seu Rei?
2. UMA NOVA SENSIBILIDADE PARA COM O PRÓXIMO
• Quando seguimos a Jesus como rei, a nossa visão com relação aos outros sofre uma
drástica transformação!
• Começamos a nos preocupar com quem passa necessidade e desejamos ajudar.

•
•

Ficamos mais sensíveis ao racismo, nosso coração se abranda e temos vontade de
demonstrar amor e cuidado para com os membros de nossa família, os amigos, os
irmãos em Cristo e até para com estranhos e inimigos.
Com relação a quem Deus vem sensibilizando seu coração ultimamente?

3. UMA NOVA SENSIBILIDADE AO ESPÍRITO SANTO
• Se Cristo é de fato o nosso rei, devemos submeter a ele toda decisão importante de
nossa vida.
• Jamais devemos tomar uma resolução sem antes orar ao Espírito Santo e pedir sua
orientação.
• Se você agir por conta própria, assumindo o comando de sua vida, o Espírito começará
a incomodar sua consciência, fazendo-o saber que é hora de ir mais devagar, de ouvir
a sua voz e de seguir a sua orientação.
• Você já passou pela experiência de ouvir uma orientação clara do Espírito sobre uma
decisão que deveria tomar ou de algo que precisava mudar?
CONCLUSÃO
• Divergindo dos métodos modernos de propaganda, Jesus nunca tentou esconder os
perigos a que estariam sujeitos os que desejassem segui-lo.
• Ele não atraía as multidões prometendo saúde, riqueza e felicidade, para depois
cochichar baixinho: “Só que, de vez em quando, pode acontecer de você ser obrigado
a assumir responsabilidades ou a fazer sacrifícios”.
• Pelo contrário, ele era tão sincero quanto aos riscos e dificuldades inerentes ao
cristianismo, que às vezes as pessoas, ao ouvir suas advertências, se afastavam dele
e optavam por não caminhar ao seu lado.
• Se você decidir segui-lo, ele lhe dará uma nova sensibilidade ao pecado, para com o
próximo e ao Espírito Santo. Sua vida nunca mais será a mesma!

