
 
 

 
 

CRISTO – PARTE VI 
 

  

“Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: “Eu te seguirei por onde quer que fores”. 

Jesus respondeu: “As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do 

homem não tem onde repousar a cabeça”. A outro disse: “Siga-me”. Mas o homem respondeu: 

“Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai”. Jesus lhe disse: “Deixe que os mortos sepultem os 

seus próprios mortos; você, porém, vá e proclame o Reino de Deus”. Ainda outro disse: “Vou seguir-

te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família”. Jesus respondeu: 

“Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus” (Lucas 9.57-62). 

 

“Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver 

se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-

la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de 

terminar’. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta 

e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se 

não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de 

paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser 

meu discípulo” (Lucas 14.28-33). 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Já estudamos a respeito de Jesus Cristo como homem, mestre, médico, servo e pastor. Neste 

último estudo da série, vamos nos ater ao conceito de Jesus como rei. O tema do reinado de 

Jesus enfatiza a sua completa liderança e governo sobre a nossa vida. Divergindo dos métodos 

modernos de propaganda e marketing, Jesus nunca tentou esconder os perigos a que estariam 

sujeitos os que desejassem segui-lo. Ele sempre deixou bem claro o preço de ser seus 

discípulos. Ele não atraía 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 fazer sacrifícios”. Pelo contrário, Ele era tão sincero quanto ao preço, 

riscos e dificuldades inerentes ao cristianismo que às vezes as pessoas, ao ouvir as suas 

advertências, se afastavam dele e optavam por não mais caminhar ao seu lado. Jesus fazia 

questão de deixar tudo bem claro quando convidava as pessoas a aceitá-lo como rei em suas 

vidas. É assim que ele nos convida hoje: sem surpresas ou letras miúdas nas entrelinhas. Os 



textos acima exemplificam muito bem o quanto Jesus fazia questão de deixar bem claro que, 

antes de alguém assumir qualquer compromisso ao seu lado, precisavam ter em mente aquilo 

que Ele esperava delas. E o que Ele esperava? Tudo! Fidelidade total! Ele sempre deixou bem 

claro que o seu desejo era tornar-se o soberano da vida deles.  

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Jesus falava sem rodeios, de modo que os que desejavam segui-lo pudessem tomar a decisão 

com base na realidade. Ele fazia questão de deixar claro que se Ele fosse o rei de suas vidas, 

teriam de abdicar do trono e entregá-lo a Ele. Jesus agia assim para ter certeza de que antes 

de segui-lo, todos pensassem bem os custos. As maravilhosas promessas, mas também as 

responsabilidades inerentes a segui-lo, eram claramente apresentadas. Jesus foi bastante claro 

em sua época. E continua sendo hoje em dia. Ou Ele é o rei de todas as coisas ou não é o rei 

de nada. Quando decidimos receber Jesus como nosso Salvador e também como Senhor e Rei, 

algumas realidades começam a mudar em nossa vida:  

 

1. Uma nova sensibilidade ao pecado.  

Antes de se tornar cristã, uma pessoa vive de acordo com uma percepção particular da 

moralidade. Ela vive de acordo com o que acha melhor, com a maneira como foi criada, ou 

com aquilo que a sociedade considera aceitável. Mas quando Cristo se torna o Rei de sua vida, 

Ele o chama a uma vida santa. Ele exige que tratemos o pecado com seriedade. Os padrões de 

Jesus estão muito acima dos padrões humanos. Ele espera transformação e diz: “Se você me 

ama, guardará os meus mandamentos” (1 João 2.3).  

 

2. Uma nova sensibilidade para com o próximo.  

Quando concordamos que Jesus seja nosso Rei, é incrível, mas passamos a nos importar muito 

mais com o próximo e suas necessidades. Passamos a nos preocupar em cuidar mais e melhor 

de nossa família, com os colegas de trabalho, os vizinhos, os membros da igreja e todos os que 

encontramos no decorrer do dia. Essa nova sensibilidade nos faz agir diferente até com quem 

nem conhecemos, porque agora o Espírito Santo nos induz a ter compaixão das pessoas e a 

demonstrar, de alguma forma, o nosso amor e a nossa preocupação por elas. Ele mesmo 

afirmou que o maior de todos os mandamentos é o amor (Lucas 10.27)  

 

3. Uma nova sensibilidade ao Espírito Santo.  

Quando Jesus se torna o Rei de nossa vida, nós também desenvolvemos uma sensibilidade à 

direção do Espírito Santo. Se Cristo é de fato o nosso rei, devemos submeter a ele toda decisão 

importante de nossa vida. Jamais deveremos tomar uma resolução sem antes orar ao Espírito 

Santo e pedir a sua orientação. Se você agir por conta própria, assumindo o comando de sua 

vida, o Espírito começara a incomodar a sua consciência, fazendo-o saber que é hora de ir mais 

devagar, de ouvir a sua voz e de seguir a sua orientação.  

 

 

 

 

 



 

C O N C L U S Ã O 
 

 

- Jesus não prometeu apenas paz, alegria e muitas bênçãos para quem o seguisse. Ele falou 

também do preço de se tornar um discípulo seu. Deixou bem claro que veio para ser o Senhor 

(Rei) e Salvador daqueles que a Ele se entregassem.  

 

- Há um preço e seguir Jesus, mas também há uma incomparável recompensa. 
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