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TITULO: QUEM CONTROLA A SUA VIDA?
TEXTO: João 8.31-36
***Jesus diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. (Mateus 15.24)
***O maior parte daqueles que o seguiam eram pessoas simples, sofridas, oprimidas por
doenças, pela pobreza, pela ignorância, com muito pouca autoestima. A sociedade de Israel
nos tempos de Jesus era realmente pobre e desprovida dos mínimos recursos. Multidões desse
tipo de pessoas seguiam Jesus. (Uma elite religiosa havia usurpado a lei)
***Eram essas pessoas que ouviam, criam e era curadas.
***Mas aqui há um grupo especial de pessoas. Provavelmente pertencentes a alguma classe
religiosa dominante, como os fariseus ou saduceus, que tinham condições melhores e que
tinham também algum conhecimento mais consistente a respeito das Escrituras e, por
consequência, uma autoestima melhor.
***Elas provavelmente estavam seguindo Jesus, como todas as outras também, impactadas
pelas suas palavras e pelos seus milagres.
***Então Jesus diz: Vocês estão me seguindo, mas para serem meus discípulos, vocês precisam
permanecer na minha palavra. **E disse mais: Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai
libertar vocês. (Jo. 8.32)
***E aqui começa o problema: Como assim? Que negócio é esse de sermos libertos? Por acaso
nós somos escravos? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos descendência de
Abraão!!!!
**E Jesus responde: Quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não tem o direito
de ficar sempre em casa. Somente o filho tem esse direito. Ou seja: Eu tenho esse direito, vocês
não, por que vocês ainda dominados pelo pecado. É isso e pronto!
**Só eu posso libertar vocês!!!!
**Eles ficaram muito brabos. E a conversa vai longe e há uma troca de acusações......
MAS, parece que o grande dilema está expresso no verso 43: “Qual razão por que não
compreendeis a minha linguagem?”
TRANSIÇÃO: Esse é o ponto! Por que não compreendemos?
I – A NOSSA REALIDADE:
***Nós somos pecadores. Não há como negar isso. Mas é muito difícil para qualquer um de nós
admitir esse fato.
***É, o mais difícil ainda é admitir que nós somos escravos do pecado.
**O que é um escravo? É uma pessoa que não pode fazer aquilo que quer. Ela pode até sonhar
em fazer muitas coisas e até mesmo planejar, porém, alguém manda nela e, na hora que ela
gostaria de fazer uma coisa, ela é obrigada a fazer outra. Assim é a vida de um escravo!
**Claro, foi duro para aqueles judeus, ouvir essa afirmação.
**Ninguém gosta de ouvir que não tem controle sobre suas próprias atitudes.

2
**Mas quem realmente tem esse controle?
**Ninguém tem esse controle. (Tiago 3.7-8)
**O pecado realmente domina sobre a nossa natureza!
**E não adianta culpar Deus. (Tiago 1.14-15)
**É impressionante a força que o pecado exerce sobre nós.
**Pecado é cachoeira abaixo, enquanto que o bem, é correnteza acima!
TRANSIÇÃO: Será que precisamos alguma prova?
II – FAZENDO A PROVA:
**Nossa conduta, que se toca nesses assuntos é muito semelhante a um bêbado e a um fumante
inveterado: “Eu estou no controle!” Será que estamos mesmo? Será que vamos deixar de pecar
assim que queremos?
***Se estivéssemos no controle, nunca deveríamos ser levados conscientemente a fazer coisas
ou a falar coisas que depois vão nos trazer arrependimento, dor, remorso, prejuízos de toda
ordem. Não faríamos isso!
***Mas por que fazemos?
**O apóstolo Paulo vai direto ao ponto: Há uma força estranha que controla a minha vida:
(Rm.7. 18-21).
**Vamos fazer um exercício mental:
Quando você está com ódio, quem controla a sua vida?
Quando você está amargurado, quem controla a sua vida?
Quando você está irado, quem controla a sua vida?
Quando você está ansioso, quem controla a sua vida?
Quando você está com medo, quem controla a sua vida?
Quando você está com pressa, quem controla sua vida?
Quando você está ressentindo com alguém, quem controla a sua vida?
Quando você está eufórico demais, quem controla sua vida?
Quando uma pessoa é preguiçosa, quem controla a sua vida?
Quando alguém é viciado em álcool, cigarro, drogas, jogos, quem controla a vida dessa pessoa?
Quando alguém tem problemas com lascívia, malícia, pecados relativos à sensualidade; quem
controla a vida dessa pessoa?
Quando alguém corre excessivamente atrás do dinheiro, quem controla a vida dessa pessoa?
***Entendamos: Aqui ou ali, com maior ou menor gravidade, parece que sempre
há um elemento, trazendo desequilíbrio e controlando a nossa vida.
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**Por mais que queiramos evitar, nós quase sempre deixamos algo ruim, algo que não
queríamos, desloque o eixo do nosso equilíbrio e controle os nossos pensamentos, as nossas
emoções, as nossas reações. Especialmente as reações!!!!
*** Na verdade, não há como fugir: “Aquele que comete pecado é escravo do pecado”. E quando
pecamos, algo sempre se perde, algo sempre se destrói, algo sempre morre!
***É muito triste, mas é isso!!! (Provérbios 14:12, Romanos 6.23)
**Amados: Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos mudar nossas mentes: Romanos 12.1-2.
TRANSIÇÃO: Para que se opere essa mudança, quem deve estar no comando?
III – A NOSSA ÚNICA SAÍDA:
***O grande engano das mensagens do nosso tempo é: Você precisa assumir o comando da sua
vida! Você precisa estar no controle. Não!!!!
***Essa é a causa da tragédia que vive a nossa sociedade. (uma multidão querendo ser o centro
do universo – causa de tantas tragédias pessoas e do caos social eu vivemos)
**Amados: Nós não nascemos para estar no comando. É por isso que não temos controle sobre
a nossa vida.
***Quem produz o domínio próprio? Não é o Espírito Santo? (Gl. 5.22-23)
*** Nós somos criação de Deus. Nós não somos autônomos, independentes.
**O universo no qual nos movemos não foi criação nossa e muito menos nós, somos criação
nossa. Deus é o dono de tudo: Hebreus 4.13: E não há criatura que não seja manifesta na sua
presença; pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem
temos de prestar contas.
***Toda nossa desarmonia, provém do fato que nós não sabemos governar a nossa vida.
***Nós fomos criados para andar com Deus e obedecê-Lo e nunca vamos ser plenos, enquanto
não retornamos a esse lugar.
***O Diabo disse que nós seríamos autônomos, mas nós não somos. (Gn. 3.5)
**Nós fomos feitos para obedecer: Ou a Deus, ao pecado.
**Jesus foi muito enfático: “Não podemos servir a dois senhores”. (Mt. 6.24)
**Há um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. (Blaise Pascal –século, francês, século 17).
**Aqueles judeus, no final, acusaram Jesus de ter demônio. Ficaram onde estavam!
**E qual a decisão a tomar? “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”.
CONCLUSÃO:
Haverá sempre uma luta pelo comando da nossa vida. Nosso ser deseja estar no comando.
Mas a nossa vida se constitui das decisões que tomamos: Entregue hoje sua vida a Jesus!
Você viverá outra realidade aqui e herdará a vida eterna!
Pr. Armando Castoldi (04.02.2018)

