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Nesta manhã desejo falar sobre o Evangelho do Reino. Ontem à noite enquanto caminhávamos
para casa, conversamos um pouco e um dos irmãos mencionou o texto bíblico de Lucas 16; Isso
realmente concordou com o que eu pensava a respeito. Existe toda uma passagem aqui, onde tudo é
apresentado em conjunto, mas eu quero levantar apenas um ponto a respeito do assunto.
Lucas 16:15 “e Ele disse para eles: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens,
mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é
abominação.”
Então ele diz no verso 16, e este é o ponto que desejo levantar:
Lucas 16:16 “A lei e os profetas duraram até João; desde então é anunciado o Reino de Deus, e todo o
homem emprega força para entrar nele.”
Muitas pessoas não entendem que não estamos sob a aliança judaica. A Bíblia diz que a lei e os
profetas foram até João. A lei (lei de Moisés) e os profetas (homens instruídos por Deus que vieram e
alertar os filhos de Israel para retornarem à lei) eles foram até João e o Reino de Deus é anunciado e os
homens precisam esforçar-se para entrar nele. Penso que uma coisa que está perdida na mensagem do
evangelho de hoje é que o Reino de Deus é chegado. Ele é agora! Não será em algum momento no
futuro durante o Reino milenar, o Reino de Deus é agora! E a única esperança de que você está salvo é
que em algum dia você fará parte do Reino de Deus, mas quando Jesus voltar, você o terá perdido! O
Reino de Deus é agora! Por isso as primeiras palavras que Jesus pregou foram: “Arrependam-se, porque
o Reino de Deus é chegado!” Quando algo é chegado, ele está aqui! Não está longe, no futuro a milhares
de anos de agora... Ele é agora!
É realmente uma benção para mim como até João, a lei e os profetas foram pregados, mas
agora essa não é mais a nossa mensagem. Nossa mensagem é o Reino de Deus e temos que nos esforçar
para entrar nele. Precisamos alcançá-lo. O Reino de Deus – O Evangelho do Reino de Deus. Não é algo
somente que imaginamos ou algo que fingimos ou algo que apenas acreditamos com nossas mentes ou
em nossos corações. Nós podemos acreditar em algo muito piamente, podemos estar profundamente
convencidos de algo e ainda assim, não o termos. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas
certas porque estão convencidos de serem as coisas certas, mas sempre que Jesus fala a respeito de seu
Reino, Ele nos diz para entrarmos nele (no seu Reino). Não podemos formar nosso próprio reino; Não
podemos seguir uma denominação ou um grupo ou uma igreja que não seguem os ensinos de Cristo.
Ontem à noite quando estávamos nas estradas uma mulher perguntou-nos de qual
denominação nós éramos. Dissemos a ela que não éramos uma denominação. Ela disse: “Bem, de qual
grupo vocês são?” Dissemos: “Nós somos a Igreja.” Não existe uma denominação. Existe uma única
igreja, e essa igreja é constituída por pessoas que se esforçaram para entrar no Reino e seguem os

ensinamentos de Jesus e de nenhum outro. Não importa que tipo de experiência que você teve, ou que
tipo de cura você esteve envolvido ou do que você foi curado; Mesmo que você tenha deixado seus
pecados. Se não se esforçou para entrar no Reino, você está de fora dele.
Voltemos para Lucas 6. Essas foram as palavras de Jesus. Noite passada, andamos até cerca de
meia-noitecom algumas pessoas que estavam seguindo os ensinamentos de Paulo. Eles estavam
seguindo e ensinando que se você não entender o que Paulo ensinou, não pode ser salvo. Isso é uma
mentira. Paulo não veio a este mundo para nos libertar de nossos pecados. Eu creio em Paulo, ele foi um
de nossos irmãos e Deus o usou, mas se colocarmos Paulo à frente de Jesus, nós perderemos tudo.
Trata-se de colocar lentes em nossos olhos que farão as coisas parecerem realmente diferentes ao invés
de deixarmos essas coisas, e olharmos para Jesus, enxergarmos Paulo através de Jesus. Jesus é nosso
Deus! Paulo disse: “Sigam-me como eu sigo a Cristo!”. Ele não disse: Não se preocupem a respeito de
seguir ou imitar. Apenas acredite que você é um pecador e creia que Jesus morreu por você e serás
salvo!” Essa não era a sua mensagem. Ele nos disse mais do que qualquer um para seguirmos a Cristo.
Se acreditarmos que Cristo é Deus, Ele é o único que precisamos ouvir. Se desconsiderarmos o que ele
diz por causa de alguma doutrina tirada do contexto, olhando para o que Paulo disse somente através
dos ensinos de Paulo, em detrimento dos ensinos de Cristo, então isso obscurecerá os ensinos de Jesus.
O Evangelho do Reino deve ser o objetivo da pregação.
A Bíblia diz (em Tito) que Jesus morreu e por isso podemos ser remidos de toda iniquidade.
Quero levantar esse ponto aqui quando lemos em Lucas 6: “E descendo com eles, parou num lugar
plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande número do povo de toda a Judéia, e
de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom; os quais tinham vindo para o ouvir e serem
curados de suas enfermidades.” Uma grande multidão. Um grupo de seus discípulos e uma grande
multidão que veio da Judéia e de Jerusalém. Vieram de todas as partes! Todos os que ouviram a respeito
dele e puderam vir para ouvir a respeito deste homem. E por que vieram? A Bíblia diz que vieram para
serem curados de todas as suas doenças. Vieram em busca de alguma ajuda. Eu penso que é uma coisa
que é muito importante e pode ser facilmente negligenciada. Que Cristo entrou neste mundo para curar
e ajudar pessoas e torná-las livres do seu pecado. Ele veio para nos libertar da escravidão de satanás. Ele
veio também para nos fazer livres de todas essas coisas. Mas o engano é: Depois de você ter sido liberto
de todas essas coisas, que não fazem de você um Cristão. Você pode ter tido um encontro com Cristo,
mas isso não faz de você um Cristão. Paulo estava andando ao longo do caminho quando viu uma luz
brilhante e caiu para trás. Ele não pôde ver coisa alguma. Ele teve uma experiência com Deus, mas
aquilo não fez dele um Cristão. Ele tornou-se um Cristão quando ele disse: “Senhor! O que queres que
eu faça?” O que eu devo fazer? Ou seja, quando ele se rendeu, começou a ser discípulo de Cristo. Não
foi uma experiência que o tornou Cristão. Não foi deixar de ser um fariseu que o tornou Cristão. Não foi
deixar todos os ensinos religiosos e todas as coisas que ele tinha feito durante toda a sua vida. Isso não
fez dele um Cristão. Tornou-se um cristão quando começou a seguir os ensinamentos de Cristo. Isso é
tão simples, mas tornou-se tão confuso e nebuloso neste mundo: A ideia que você se torna um Cristão
quando você tem uma experiência ou quando começa a frequentar uma igreja.
Outra noite, conversamos com uma garota por um longo tempo. Ela leu as placas a respeito de
divórcio e recasamento, de repente seu rosto se iluminou e ela disse: “Entendi. Isso significa que o

casamento deve durar para sempre!” e ela começou a ler todas as outras placas tentando entender o
que significavam. “Entendi! Entendi!” Ela tinha vivido nas estradas e tinha sido roubada. Eles roubaram
tudo o que ela tinha então, tentamos ajudá-la um pouco. Então noite passada, vimos ela novamente.
Ouvimos ela dizendo para algumas pessoas: “Esses Cristãos me ajudaram quando precisei de ajuda e
compreendi o que eles estão fazendo! Nesta manhã ao acordar e decidi que vou tornar-me Cristã!” Ela
ainda estava fumando, ainda correndo atrás de garotos, ainda fazendo todas as outras coisas que ela
fazia na noite anterior. Ela tinha realmente se tornado cristã só porque declarou que iria se tornar Cristã
naquela manhã? Aquilo tinha feito dela uma Cristã? Tinha? Ela teve uma experiência. Ela disse: “Tudo se
tornou maravilhoso hoje, porque agora eu sei que Deus está cuidando de mim em tudo o que eu fizer”
Mas isso faz dela uma Cristã?
Nós tornamo-nos Cristãos quando fomos libertos deste mundo e decidimos seguir a Cristo. Não
apenas o Cristo de nossa própria imaginação ou o Cristo de uma denominação, mas o Cristo da Bíblia. O
Cristo que nos dá instruções de como ser um Cristão. Se eu estou me tornando um encanador e eu
decido: “Vou tornar-me um encanador hoje!” e então você me liga para consertar seu esgoto e eu faço
uma grande bagunça por todo o piso porque eu não sei o que estou fazendo, por acaso eu sou um
encanador? Não! Eu não serei um encanador enquanto eu não tiver aprendido o que um encanador faz
e tiver aprendido como fazer por mim mesmo. Uma vez que eu tiver estudado e aprendido de alguém o
que realmente significa ser um encanador, e então colocar tudo em prática – então me tornarei um
encanador! Isso não é tão difícil. Discípulos de Jesus deixaram tudo para segui-lo. Por três anos
realmente seguiram a Ele. O que eles fizeram? Eles estavam aprendendo como ser um Cristão da forma
que Jesus foi. Eles estavam aprendendo. Eles tinham começado na jornada e iniciaram colocando em
prática os ensinos de Cristo. É assim quando nós cremos.
Jesus estava anunciando e seus discípulos estavam com Ele. A multidão de pessoas que vieram
ao redor dele e pediam que Ele as curasse e Ele as curava. Deus é bom! Ele irá nos curar! Ele irá nos
libertar! Ele irá nos salvar de nossa escravidão! Mas isso não fará de nós um Cristão!
Lucas 6:18-19 “Como também os atormentados dos espíritos imundos; e eram curados. E toda
a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava (Aqueles que tornavam-se Cristãos.
Não é isso que estava escrito! Ele...) curava a todos.” Deus é bom! Para os justos e injustos. Pessoas
podem clamar ao Senhor hoje e serem curadas ainda que tenham vidas no pior pecado no mundo, e Ele
é bom! Pessoas podem clamar ao Senhor e ele as livrará de qualquer coisa porque Ele é bom! Isso é o
que significa quando a Bíblia diz: “Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho.”
Seu único filho veio ao iníquo e corrupto mundo e Ele o amou e nos libertou! Isso não significa que nos
tornamos um discípulo. Você não se torna um discípulo porque Deus te amou. O amor de Deus não está
em julgamento! Ele pode amar você mais do que jamais poderás imaginar, mas se você ficar de fora de
Seu Reino, você estará no território de Satanás e Deus não pode, não fará nada além de chamá-lo para
vir para casa. Ele já nos concedeu seu Filho e o Filho curou a todos! Eu não conheço um momento na
Bíblia onde Jesus rejeitou qualquer um de ser curado ou liberto de seus pecados. Cegos tiveram os olhos
abertos. Surdos passaram a ouvir. Mudos puderam falar. Mancos puderam andar. Ele curou as pessoas.

Lucas 6:20-26“E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os
pobres, porque vosso é o reino de Deus.Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis
fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir.Bem-aventurados sereis quando
os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como
mau, por causa do Filho do homem.Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão
no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas.Mas ai de vós, ricos! porque já tendes a vossa
consolação.Ai de vós, os que estais fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque
vos lamentareis e chorareis.Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim
faziam seus pais aos falsos profetas.” Ok. Ele ganhou sua atenção e curou a todos... e então ele
começou a pregar a eles. Ele começou abençoando alguns deles e amaldiçoando outros deles. Ele fez
um esboço com um desenho do Reino de Deus e o tipo de pessoas que entrariam nele. Ele contou a eles
como este mundo viraria as costas a eles e os odiariam assim como fizeram com Ele. Ele deu-nos um
vislumbre do Reino de Deus nessas palavras e essas palavras permanecem! Céus e terra passarão, mas
minhas palavras permanecerão. Nós devemos enquadrar nossas vidas nessas palavras. Ai daqueles que
são ricos! Vocês já tem tudo o que alcançarão quando morrerem! Ai de vocês quando os homens
falarem bem de vocês! Vocêsjá tem suarecompensa, o aplauso dos homens!
Lucas 6:27“Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos
odeiam;” Amar vossos inimigos e fazer bem aos que vos odeiam. Não sei porque isso é tão difícil de se
entender. Pessoas que professam ser Cristãos e então o governo mandam matarem seus inimigos, eles
alistam-se e vão assassinar seus inimigos ainda que se autodenominem Cristãos. Jesus é o único que
determinará quem é Cristão ou não. Se você não pode justificar sua vida à luz dos ensinos do Evangelho
do Reino, você não é um Cristão ainda. Nós não seremos um Cristão até que esse livro (A Bíblia) disser
que nós somos. Isso não é a respeito de uma experiência. Não me importa quanta paz e alegria você
sente em teu coração. Se este livro diz algo diferente, você é um mentiroso e estás enganando a si
mesmo. Você estará entre aqueles que disserem: “Senhor, Senhor, não clamamos em teu nome?” e Ele
dirá: “Apartai-vos de mim, nunca vos conheci.”
Jesus olha para este mundo e reconhece aqueles que são seus. Por que? Porque eles estão
fazendo as coisas que ele disse. Eles estão seguindo seus ensinos, e Ele reconhece isso. Talvez você
possa dizer uma citação em algum momento ou pensa em alguma ideia e comunica a outros. Depois
você vai ouvir de alguém que ouviu isso e comentou com uma terceira pessoa. Você pensa: “Ei! Eu
reconheço isso! Eu estou de acordo com isso! Foi isso o que eu disse!” Essa é a forma como Jesus
reconhece seus discípulos. Aqueles que o seguem e colocam seus caminhos em prática, Ele pode
identificar isso. E é esse que ele tem procurado.
Lucas 6:28 “Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam.” Essas coisas são
muito fáceis de se dizer, mas quando alguém fala mal de você, e eu não estou falando sobre estar
passando em uma estrada e alguém cruza você dirigindo e fala palavrões. Estou falando a respeito de
talvez alguém em sua família falar mal de você. Não é tão fácil lidar com isso, certo? Talvez um dos
irmãos fale algo mal a teu respeito. É de fazer-nos ficar com os cabelos em pé de sabermos que um de
nossos irmãos pode estar falando algo mal a nosso respeito, não? Ou seja, nos ferimos quando isso vale
algo para nós. Sempre que aqueles que te amam, te falam algo que você não gosta que eles digam, eles

ainda podem estar dizendo algo mal a respeito de você. Isso é errado. Isso é errado para aqueles que
estão fazendo isso, mas o que você poderá fazer a respeito? Seguir em frente? Costuma agarrá-los e
dizer-lhes o que é certo ou irá abençoá-los?
Geralmente somos tão rápidos quando se trata de corrigir alguém. Apenas gostamos de definir
o que é certo. Mas um discípulo faz o que Jesus teria feito. Você acha que Jesus tinha que consertar
tudo o que diziam de mal a respeito dele? Não. Ele apenas mantinha sua boca fechada e seguia em
frente. Eu penso que é o que causa maiores problemas nas igrejas – Sempre que pessoas começam
falando coisas ruins sobre outras pessoas e então a pessoa coma conhecimento disso e vai diretamente
defender a si e seus interesses. Isso inicia uma batalha! Faça como Cristo fez. Faça como Cristo ensinou.
Nós não temos que corrigir tudo! Eu tenho uma cruz bastante grande para mim mesmo! Não tenho que
tentar e consertar cada pequeno problema que todos os outros têm, eu tenho uma cruz bastante
grande para mim mesmo! E sempre que eu diligentemente tomar a minha cruz e negar a mim mesmo, e
seguir a Cristo, então eu serei um exemplo.
Você conhece o que a Bíblia diz em 1Pe3 que uma mulher com postura santa, mansa e
silenciosa, ganhará seu marido sem palavras. Sem palavras. O que você acha que isso significa? Vou
colocar em português claro: Cale-se e viva em santidade. Mantenha a boca fechada e siga a Cristo. Isso
fará mais que todas as suas palavras poderão fazer. Siga a Cristo. Jesus disse que daremos conta de toda
palavra que sair de nossas bocas. Se nós devemos ter cuidado quando abrirmos nossas bocas é porque
seremos julgados por isso. Homens, vocês tem uma obrigação em anunciar. Tem uma obrigação em
falar às pessoas, mas se eles não podem dizer que você está fazendo pela maneira que vive, é melhor
manter a boca fechada. Os discípulos que colocam em prática os ensinos de Jesus é que são Cristãos!
Lucas 6:28-29 “Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam.Ao que te ferir
numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses;” Isso
vem a ser um pouco duro, não? Se alguém toma algo de você, o normal é caçá-lo e tomar de volta,
certo? Não. Pergunte a eles se precisam de algo mais e dê a eles. Eu penso que se as pessoas seguissem
isso e os poucos versos a seguir, isso iria resolver a maioria dos problemas com a cobiça. A cobiça não é
porque você tem algo. Ela existe sobre o que você faz com o que você tem.
Lucas 6:30 “E dá a qualquer que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não lho tornes a pedir.”
Você sabe, se não vivêssemos tão dependentes de nosso dinheiro, não seria tão difícil abrir mão dele.
Não teria raízes tão profundas em nossas vidas. O problema com o dinheiro é, uma vez que você
consegue algo, quer guardá-lo. E esse é o coração da cobiça e Jesus tem a resposta perfeita para isso: Se
alguém vem a você precisando de algo, dê a eles. Acredito ser esse o sentidocorreto. Em João, Jesus
falou a respeito que se você vê um irmão com fome ou frio, alimente-o e aqueça-o. Não apenas dizer
“Esteja aquecido e alimentado” – Dê isso a ele! Sempre que ajudamos alguém em suas necessidades (e
creio que isto esteja falando claramente a respeito de necessidades) e livremente damos às pessoas que
nos pedem, é quando realmente estamos obedecendo a seus ensinos. Às vezes quando alguém pede
por algo somos tentados a dizer: “Bem, o que você vai fazer com isso?” Quando alguém nos procura por
algo, se eles disserem que estão com fome e dermos a eles algum dinheiro e eles pegarem o dinheiro
para comprar bebida com ele, nós já fizemos o que se esperava que fizéssemos e o que eles fizerem com

o dinheiro é por conta deles. Jesus não disse para questionarmos eles e vermos o que eles iriam fazer
com isso. Ele disse: Se eles pedirem, dê.
Às vezes nós não queremos dar porque não queremos ficar sem dinheiro. E se formos esperar
até que haja uma situação perfeitaantes de nós darmos, nós acabaremos nunca dando nada. Mas se
alguém pedir, apenas dê! O que é isso? Isso é um pedaço de papel. E pessoas colocaram valor em um
pedaço de papel. Aquilo que é tão estimado entre os homens é abominação a Deus. Existe um ditado,
nos escritos dos Cristãos Primitivos, que diz “Deixe seu dinheiro queimar em suas mãos”. Quando eu li
esses ensinos a primeira vez, pensei que significava para retê-lo até que aparecesse a situação perfeita
para dá-lo. Eu vejo um pouco diferente agora. Se algo está em suas mãos queimando, O que você quer
fazer com isso? Você quer livrar-se disso. Então se o dinheiro está em suas mãos, melhor considerar
como estando em chamas! John Wesley praticamente disse: “Se eu tiver mais que 10 libras comigo
quando eu morrer considere-me um mentiroso de tudo o que tenho ensinado.” E ele morreu desejando
não ser pego com mais do que isso.
Lucas 6:31 “E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós,
também.” Se vivermos dessa maneira, poderíamos ser um discípulo de Jesus. Considere o que você faz
quando está no meio de outras pessoas. É o que você faz causando problemas a outras pessoas?
Considere o teu próximo! Você gostaria de ter alguém ansioso perturbando você todo o tempo? Você
gostaria disso? Então não seja dessa forma! Você gostaria de alguém tirando vantagem de você todo o
tempo? Não seja assim! Seja generoso. Seja legal. Seja afeiçoado pelo próximo. Você será como gostaria
que os demais fossem contigo. E você entende que quando as pessoas começarem a agir dessa forma, o
invés de termos um bando de aproveitadores, todos estarão dando. Ao invés de termos um bando de
gente ansiosa, todos serão agradáveis e generosos. Você sabe quão duro é conviver com uma pessoa
assim? Nunca é duro! Agora se existe alguém ansioso ou duro de conviver ou contencioso ou qualquer
coisa nesse sentido, aprenda a ser paciente com elas. Aprenda a amá-las. A igreja é feita de pessoas com
fraquezas – se não fosse assim, Nós nos tornaríamos macios como marshmallows. Se você pensa que
nós somos fortes e ainda não estás preparado para tolerar as fraquezas e outros como a Bíblia orienta,
então nós, os “fortes”, somos realmente fracos.
Lucas 6:31-40 “E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei
vós, também.E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam
aos que os amam.E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os
pecadores fazem o mesmo.E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que
recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro
tanto.Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o
vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e
maus.Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.Não julgueis, e não sereis
julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltar-vos-ão.Dai, e ser-vos-á dado; boa
medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço; porque com a mesma
medida com que medirdes também vos medirão de novo.E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura
o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova?O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o
que for perfeito será como o seu mestre.“

Você deseja ser perfeito? Essa palavra é tão mal interpretada. Nós pensamos de perfeito como
algo parecido como uma estatua ou um robô que nunca comete um engano, mas não é sobre isso que
Ele está falando. Nós vivemos. Somos de carne e sangue. Deus nos criou como humanos e não seremos
perfeitos no mesmo sentido que o mundo entende de perfeição. Mas quando nossos julgamentos ou
ações estão alinhadas com essas coisas (sempre que somos misericordiosos, perdoamos, damos, etc.) e
nossas atitudes não são para “derrubarmos” o bom. Se nosso coração torna-se misericordioso, e bom, e
generoso e fiel, então nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus porque ele tem seu selo em nós. “O
discípulo não é maior que seu mestre, mas qualquer que quiser ser perfeito será como o seu mestre.” O
objetivo de sua vida é ser como seu mestre? Ele reprova o pecado. Ele pregou a respeito do erro e disse
as pessoas para esforçarem-se para entrarem no Reino de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Mas
quando fazemos isso, devemos fazê-lo e não sermos exaltados acima deles. Isso é o que eles já pensam
a respeito de nós por causa de nosso viver santo e fazer diferente do que eles fazem. Eles já pensam que
estamos olhando para as pessoas e dizendo: “Oh! Eu sou mais justo que vocês e vocês estarão perdidos
porque não fazem as coisas do meu jeito.” Mas não é sobre isso que Jesus está falando. O que nós
estamos falando para fazer é ser perfeito, viver retamente, viver santo, e chamar outros para essa forma
de vida; Chamar outros para entrar no Reino de Deus. Nós temos que mostrar a eles o que isso significa.
Lucas 6:45 “O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do
mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.”
O que estiver em seu coração sairá. Se nós temos fé que Jesus é quem Ele disse que era,
ouviremos seus ensinos e os colocaremos em prática. Isso é o Evangelho. Isso é quando realmente
acreditamos em Cristo. Quando cremos Nele, nós faremos o que Ele nos pede que façamos. E no verso
46, exatamente aqui é onde ele determina quem é Cristão e quem não é. Não nos tornamos Cristãos
porque tivemos um encontro com Deus. Tornamo-nos Cristãos quando colocamos seus ensinos em
prática. Isso é o Evangelho. Isso é muito, muito difícil de entender para aqueles que têm sido ensinados
que tudo o que eles têm que fazer é encontrar Jesus e ter um “relacionamento pessoal” com Ele. Isso
não existe em lugar nenhum da Bíblia. Agora, Jesus é Senhor, Jesus é nosso Rei. Jesus é o único que
morreu por nós e ele disse: “Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando?” Se
examinarmos por nós mesmos apenas este verso, por que você me chama de Senhor e não faz o que eu
digo para você fazer? Apegamo-nos a ideia de termos um Senhor ou um Rei. Na América não
entendemos a ideia de termos um Rei ou um Senhor sobre nós. Um senhor, ou você obedece, ou morre.
Se você for contra um rei em seu reino, você será morto ou banido de seu reino. E se você tiver um rei
diferente do que está reinando, esse rei poderia pensar que você é um traidor. Isso é o Reino de Deus –
será sempre nosso Rei, que não está em um trono aqui neste mundo e temos nos rebelado contra este
mundo e este mundo nos verá como traidores. Eles não entendem. Eles crucificaram a Cristo. Sempre
que você tem um Rei ou um Senhor, você busca agradá-lo e busca viver uma vida para agradá-lo. Você
busca tudo o que você pode a respeito do que ele disse e suas leis e regras e dá sua vida por essas coisas
e segue-as colocando-as em prática.
Todos fazerem o bem, tornam-lhesCristãos? Encontrarem Jesus, tornam-lhesCristãos? Viver dia
a dia, tornam-lhesCristãos? Ter um relacionamento pessoal, tornam-lhesCristãos? Nada disso torna
ninguém Cristão. Apenas sendo como Jesus, Ele andou na terra, Ele encontrou pessoas, teve

relacionamento com eles, teve comunhão com eles. Sua própria mãe, sempre que Ele ensinava sobre o
Reino, pensava que Ele tinha ficado louco! Ela saindo batendo na porta e dizendo, “Diga a Ele que sua
família está aqui fora”. Jesus olhou ao redor e disse: “Meus amigos e minha família são aqueles que
ouvem o que estou dizendo e fazem”. Ele tinha um relacionamento pessoal com Maria naquele tempo,
mas isso não contou como sendo uma Cristã ou uma discípula. Ele disse que aqueles que têm um
relacionamento com ele são aqueles que ouvem suas palavras e as executam.
Nós não podemos saber nada a respeito de ninguém até sabermos quem eles são, como vivem,
o que amam e o que odeiam – Se nós nos submetermos a eles e permitirmos que sejam nosso senhor,
padronizaremos nossas vidas em torno disso. Todo aquele que é um discípulo buscará ser como Ele é.
Ele foi um homem de dores e sofrimento. Ele foi tentado e provado, mas ele se guardou, recuperandose seguiu em frente. Isso é o que um discípulo é. Cristo tinha uma estrada e um caminho. Ele é o
caminho. Quanto mais ficarmos no caminho e O seguirmos, nós seremos Cristãos e nada mais do que
disso. Todas essas outras coisas – homens foram curados, foram libertos, olhos foram abertos, mas isso
não fez deles Cristãos. Precisamos deixar isso muito claro: Um Cristão é aquele que segue Jesus.
“Por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando?” Eles não podiam entender isso. Ele
fez esse questionamento. Por que essas pessoas estão dizendo que amavam a Deus, mas ignoravam
seus ensinos? Por que essas pessoas faziam todo tipo de coisas religiosas, dizendo que Deus era seu
Senhor e era seu Rei, Deus estava acima de tudo, mas eles não fazem o que Ele diz? Isso é o Evangelho,
e isso é tão somente viver pela fé como nada neste mundo. De fato, para verdadeiramente crermos em
algo, é necessário fé. É necessário fé para crermos que o que Ele disse é o que ele deseja e espera.
Esse mundo está divorciado dos ensinos de Jesus e tornou-se o sistema do anti-cristo. Tudo o
que é contra Deus é anti-cristão. Religião tem assumido o papel do anti-cristo – chamando Jesus de
Senhor e não praticando o que Ele disse. Esse é o Evangelho. Se este ensino evangélico é apenas fingir
que Jesus morreu e te salvou dos teus pecados, tornando-se parte de um pequeno grupo em algum
lugar, o que você imagina que acontecerá com esse pequeno grupo? Pessoas pensariam que seria a
maior heresia no mundo. Mas porque isso é do tamanho do mundo, e é altamente estimado entre os
homens, torna-se uma abominação aos olhos de Deus. Esses ensinos que o mundo está ensinando: Que
você pode apenas ser um Cristão (sem obedecer e seguir a Cristo), e sair e pregar a pessoas e sair e fazer
coisas – isso não foi o que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou para sermos retos e santos e viver para ele
seguindo seus ensinos.

