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O SERVIR SEGUNDO O ENSINO DE JESUS- I 

 
As assertivas de Jesus não permitiam um meio termo. O 

comprometimento que ele exigia era total e incondicional.  Havia, ainda 
há, e sempre haverá somente um ‘sim’ ou um ‘não’ ao ser confrontado 
com uma reivindicação de Jesus, como disse ele: Quem não é comigo é 
contra mim; quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30.   

Essa absoluta prioridade exigida foi uma marca imposta desde o 
início de seu ministério. Ele se auto impôs priorizar a vontade do Pai em 
sua vida e missão. Ainda pré-adolescente, tendo ido cumprir as 
obrigações religiosas em Jerusalém, ficara para trás propositadamente.  
Ao ser questionado pelos pais humanos sobre seu “perder-se” na cidade,  
ele responde:  Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia 
estar na casa de meu Pai? Lucas 2:49. Tanto lugar havia, numa 
cidade grande,  para chamar a atenção de um pré-adolescente! No 
entanto, seu coração o conduziu à Casa do Pai. Isso é priorizar.  Ele 
inaugurou seu ministério com um longo jejum no deserto. Ao ser tentado 
pelo inimigo, recusou usar seus poderes em benefício próprio, a fim de 
ater-se à vontade do Pai.  

Ao arregimentar seu primeiro núcleo de seguidores, Jesus 
impingiu a necessidade da priorização do Reino de Deus, em detrimento 
a quaisquer que sejam outras necessidades. Isso estava, de tal modo, 
implícito na sua voz e forma do enunciado da chamada, que causava uma 
reação imediata: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de 
homens. Ele, pois, deixando imediatamente as redes, o 
seguiram. Mateus 4:19-20. Ou então ele explicitava com uma 
inequívoca clareza: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e 
mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à 
própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. 

Servir sob Cristo é priorizar o Reino de Deus acima até mesmo da 
própria vida! Quem se habilita??? 

 


