
Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel em 08 de Abril de 2018 ás 10:15 Horas.

SÉRIE: CONTE COMIGO SENHOR
TEMA: VIVO PARA TE SERVIR

“Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas
para si.
Se vivemos, vivemos para o Senhor; e, se morremos, morremos para o
Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por
esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de
mortos” (Romanos 14:7-9).

- Temos um DNA de servos desde o Gênesis. Deus colocou o ser humano no
jardim e lhe fez um servo:

“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e
cultivá-lo”(Gênesis 2:15)

O apóstolo Paulo está doutrinando a igreja de Roma sobre unidade. Havia
uma disputa entre irmãos, principalmente sobre as questões de práticas
religiosas, incluindo alimentos e dias santos. Aparentemente havia uma
verdadeira guerra espiritual, principalmente na questão de julgamentos. Em
meio a discussão o apóstolo Paulo traz uma verdade muito séria:

“O cristão vive para Deus e deve ter como foco principal agrada-lO” (D.A.
Morson. The New Bible Commentary).

- Muitas vezes nosso foco é agradar as pessoas e não a Deus. E as pessoas
podem ser vistas de diversas formas:
- Individualmente (como quando queremos agradar um amigo ou irmão em
Cristo)
- Em Grupo (quando queremos agradar pessoas de nosso convívio, seja
família, grupo de amigos, etc)
- Institucionalmente – Quando queremos agradar alguma instituição da qual
façamos parte.

“Querer agradar a Deus deve ser um dos anseios mais genuínos de todos os
cristãos” (Guilherme Gimenez).

E como agradar a Deus. Todas as respostas de alguma forma esbarrarão no
verbo “Servir.”

“Servir a Deus é uma das expressões mais completas de amor, submissão e
louvor. Ao servir ao Senhor estamos deixando claro que vivemos para Ele”
(John Ortberg. Who is this man).

Você vive para servir o Senhor?

VIVEMOS PARA SERVIR AO SENHOR QUANDO ENTENDEMOS QUE A VIDA É
UMA EXPERIÊNCIA SOLIDÁRIA - “Pois nenhum de nós vive apenas para si, e
nenhum de nós morre apenas para si.”



“O egoísmo é contra a natureza humana em seu aspecto mais íntimo”
(Michael Barret. God’s Unfailing Purpose: The Message of Daniel.)

- Fomos criados para interagir com o outro. Precisamos do outro em vários
momentos da vida.
- Experiência da ressuscitação mecânica mostra como precisamos do outro.
Nascimento e morte mostram a mesma coisa. Sempre alguém estará
envolvido diretamente em nossa vida.

VIVEMOS PARA SERVIR AO SENHOR QUANDO ACEITAMOS A DIMENSÃO DO
PERTENCIMENTO INERENTE À FÉ CRISTÃ – “Se vivemos, vivemos para o
Senhor; e, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos,
quer morramos, pertencemos ao Senhor”

- No relacionamento com Deus precisa ficar claro a nós que pertencemos ao
Senhor e por isso somos servos Dele. Não podemos nos relacionar com
Deus esperando apenas receber coisas Dele e não Servi-lo.

“Desde o momento em que você entregou sua vida a Jesus Cristo não lhe
pertence mais: agora você pertence ao Senhor”(Guilherme Gimenez).

“Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de
mortos”

Servimos a Deus porque lhe pertecemos.
Servimos a Deus porque o amamos.
Servimos a Deus porque entendemos que não há coisa melhor no mundo

FRASE DE ACESSO: Eu Vivo para Servir a Jesus Cristo.


