
Nós pertencemos ao senhor

Romanos 14: 7-13
Sermão de 2 de janeiro de 2022

Pastor Chris Sicks

Introdução ao Sermão
Para o nosso primeiro sermão de 2022, começaremos uma jornada de um ano através do Catecismo da 
Nova Cidade.
“Catecismo” vem de uma palavra grega katacheo, que significa “ensinar”.
Martin Luther era um pastor alemão há cerca de 500 anos.
Ele ajudou a levar a igreja de volta à verdadeira teologia bíblica.
Lutero escreveu um catecismo que usava perguntas e respostas para ensinar idéias cristãs básicas.
Lutero fez isso porque viu que muitos cristãos não entendiam no que acreditavam e por quê.

Em 1529, Martinho Lutero disse: “o homem comum não sabe praticamente nada da doutrina cristã, e 
muitos dos pastores são quase inteiramente incompetentes e incapazes de ensinar”.
É possível ir à igreja por muitos anos e não entender o que significa ser cristão.
Lutero até descobriu que alguns pastores na Alemanha não entendiam o Cristianismo!
Nosso irmão Clement está frequentando o seminário aqui nos Estados Unidos pelo mesmo motivo.
Clement tem paixão por retornar à África Central e ajudar os pastores de lá a ter uma compreensão 
mais profunda da teologia e da verdade bíblica.
O tipo de verdades que encontramos neste catecismo.

A One Voice Fellowship é uma igreja de pessoas de várias origens.
Alguns de vocês cresceram como cristãos, mas de diferentes culturas e entendimentos teológicos.
Alguns de vocês não cresceram como cristãos e ainda estão aprendendo o básico da fé.

Os líderes desta igreja decidiram estudar o Catecismo da Cidade Nova este ano porque é um excelente 
resumo das verdades cristãs mais importantes.
Somos pessoas diferentes que estão unidas pelo mesmo Salvador.
É importante que tenhamos a mesma opinião sobre o que acreditamos.
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Porque o que sabemos em nossa mente sobre Deus afetará nosso coração e toda a nossa vida.
Como Paulo disse em Romanos 12: 2,
“Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente, para que,
testando, possam discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito.”

Existem 52 perguntas e respostas no Catecismo da Nova Cidade.
Fornecemos cópias de todos os 52 em sua própria língua.
Hoje, no primeiro domingo de 2022, examinaremos a pergunta 1.
Vou ler a pergunta e depois vamos ler a resposta juntos.

Pergunta 1: Qual é a nossa única esperança na vida e na morte?
Resposta: Que não somos nós mesmos, mas pertencemos, de corpo e alma, tanto na vida como na 
morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo.

Agora vamos dar uma olhada na passagem das escrituras de hoje.

Romanos 14: 7-13 (ESV)
7 Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si.
8 Pois, se vivemos, vivemos para o Senhor e, se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer 
vivamos quer morramos, somos do Senhor.
9 Porque para este fim Cristo morreu e reviveu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
10 Por que você julga seu irmão? Ou você, por que despreza seu irmão? Pois todos iremos comparecer 
perante o tribunal de Deus;
11 pois está escrito: “Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e 
toda língua confessará a Deus”.
12 Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
13 Portanto, não vamos julgar mais uns aos outros, mas antes decidamos nunca pôr pedra de tropeço ou
obstáculo no caminho de um irmão.

Juntos, lemos Isaías 40: 8:
A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.

Vamos orar juntos.
Pai, precisamos que você envie o Espírito Santo para abrir nossas mentes e corações para a verdade em 
sua Palavra.
Por favor, dê-nos compreensão, para que possamos viver de uma forma que lhe agrade.
Porque pertencemos a você.
Nossa dívida de pecado foi paga pelo sangue precioso de Jesus, o Cordeiro imaculado de Deus.
É por isso que oramos com esperança e confiança em Seu nome.
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Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Aqui estão os três pontos para a mensagem de hoje:
Ponto 1. Pertencemos ao Senhor.
Ponto 2. Vivemos sabendo que Deus está observando.
Ponto 3. Podemos morrer com esperança.

Ponto 1. Pertencemos ao Senhor.
Vamos pensar juntos sobre o que Paulo está dizendo nos versículos 7 e 8:
7 “Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si.
8 Pois, se vivemos, vivemos para o Senhor e, se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer 
vivamos quer morramos, somos do Senhor. ”

Se você se lembra de alguma coisa desta passagem da escritura, lembre-se das últimas quatro palavras 
no versículo 8: “Nós somos do Senhor.”
Pertencemos ao Senhor, meus amigos.
Gostamos de pensar que somos independentes.
A cultura americana promove o mito de que cada pessoa é autônoma.
Essa é uma palavra grande que significa “autodirecionado”.
Muitas montadoras estão tentando fazer carros autônomos, que não precisam de um motorista humano.

Todos nós, se formos honestos, gostamos da ideia de ser autônomos.
Acho que é porque confiamos em nós mesmos mais do que em qualquer outra pessoa.
Achamos que seremos felizes e seguros se pudermos controlar todos os aspectos de nossas vidas.
É por isso que nos esforçamos muito para ser autônomos e independentes.
Mas a autonomia é uma ilusão.
A verdade é que todos nós somos servos de alguém ou de algo.
Antes de se tornar um seguidor de Jesus, você é um servo de seus próprios desejos.
Você tem sentimentos e desejos que controlam suas ações.
Você já teve essa experiência?

Quando me tornei cristão, Deus me mostrou que o orgulho e a luxúria eram as forças que controlavam 
minha vida.
Cada decisão que tomei foi ditada pelo orgulho ou pela luxúria.
Achava que era autônomo, mas era um escravo do pecado.
Paulo descreveu dessa forma em Romanos capítulo 7, versículos 15, 17 e 19.

Romanos 7:15 “Eu realmente não me entendo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez 
disso, faço o que odeio.
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17 Portanto, não sou eu que estou agindo errado; é o pecado que vive em mim que faz isso.
19 Eu quero fazer o que é bom, mas não faço. Eu não quero fazer o que está errado, mas faço mesmo 
assim. ”

Paulo diz que era o pecado dentro dele que realmente dirigia o carro.
Ele não era autônomo.
Nem eu.
Nem você.
Nossas vidas são dirigidas pelo pecado ou por Jesus.
Nossas vidas são dirigidas pelo pecado ou por Jesus.
Jesus sabe que o poder do pecado sobre nossas vidas é muito poderoso para nós.
Quando Jesus morreu na cruz, o poder do pecado sobre a sua vida foi transferido para Jesus.
Nosso pecado foi injetado em suas veias e o poder do pecado morreu com ele.
É isso que o próximo versículo significa.
Veja Romanos 14:19.
9 “Porque para este fim Cristo morreu e reviveu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.”

“Para este fim” significa “para este propósito ou razão”.
A razão pela qual Jesus Cristo morreu e viveu novamente foi para que ele se tornasse Senhor dos 
mortos e vivos.
Sua morte e ressurreição levaram à morte o poder do pecado e nos deram o poder da vida.
Quando você confia em Jesus, você é espiritualmente ressuscitado e recebe uma nova vida.
Você recebe o poder de viver de maneira diferente.
Mas não é um poder autônomo.
Não é um poder independente.
O versículo 9 diz que Jesus é o Senhor.
As palavras Senhor e Deus são usadas repetidamente nesses versículos, e Jesus é ambos.
Se você confiou em Jesus para o perdão dos seus pecados, então ele é o Senhor da sua vida.
Você não é autônomo.
Essa verdade é a razão do ponto número 2.

Ponto 2. Vivemos sabendo que Deus está observando.

Há muita divisão no mundo hoje.
Pessoas e países estão em conflito porque têm visões diferentes sobre as coisas.
E o Corpo de Cristo não está imune a esse tipo de conflito.
Paulo estava escrevendo para a igreja em Roma.
Naquela igreja havia crentes de origem judaica e crentes que eram gentios.
Eles tinham opiniões diferentes sobre álcool, comer carne e comemorar feriados.
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Argumentos religiosos como esse podem causar divisão porque todos acreditam que têm Deus ao seu 
lado.
Paulo poderia ter resolvido seus conflitos dizendo aos cristãos em Roma que formassem congregações 
diferentes com crenças diferentes.
Ele poderia ter dito às pessoas de origem gentia e judaica para estabelecer igrejas separadas.
Paul não fez isso, no entanto.
Disse-lhes que se aceitassem e se amavam, porque eram irmãos e irmãs com o mesmo Pai, unidos pelo 
mesmo Salvador.
As verdades eternas que compartilharam eram mais importantes do que suas diferenças.

Estamos construindo um tipo especial de igreja aqui no One Voice Fellowship.
Uma igreja de crentes de muitos países e culturas que praticam nossa fé de maneiras diferentes.
Também somos sensíveis aos nossos visitantes que ainda estão aprendendo sobre Jesus e o que 
significa chamá-lo de Senhor de suas vidas.
Nesta igreja, teremos opiniões diferentes sobre muitas coisas.
É importante reconhecer que algumas opiniões pertencem a categorias diferentes.

No centro desta imagem temos as crenças centrais do Cristianismo.
Todo verdadeiro seguidor de Jesus deve entender isso e crer nelas.
O evangelho está no centro: “Deus salva pecadores.”
Não nos salvamos.
Deus nos ajuda a ver nosso pecado para que nos arrependamos e nos voltemos para Cristo pela fé.
Em Jesus, recebemos uma nova vida que é eterna.
Também no centro está a verdade de que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus, nascido de uma 
virgem.
Jesus está agora sentado à direita do Pai no céu.
Tudo no Credo do Apóstolo que lemos anteriormente pertence a este círculo central.

Em Romanos 14:10, Paulo não está falando sobre essas verdades centrais.
Ele está falando sobre coisas fora do círculo central.
Aqui estão alguns exemplos de coisas que são importantes, mas não centrais:
É normal os cristãos beberem álcool?
A Terra tem 6.000 anos ou 6 bilhões de anos?
Devemos celebrar a comunhão uma vez por mês ou todas as semanas?
Os cristãos devem orar todos ao mesmo tempo ou se revezar orando separadamente?
Tenho certeza de que temos opiniões diferentes sobre essas coisas em nossa
 igreja.
O que você acha de seu irmão ou irmã, que responde a essas perguntas de maneira diferente?
Leia novamente o versículo 10, por favor.
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Paulo diz a uma pessoa: “Por que você julga seu irmão?”
Por que você está criticando seu irmão ou irmã em Cristo, porque eles têm uma opinião diferente sobre 
algo que não é uma questão central?

Então Paulo disse ao outro cara: “Ou você, por que despreza seu irmão?”
Acho que Paulo está dizendo ao segundo homem: “Por que você está julgando este irmão que está 
julgando você?”
Meus amigos, como seres humanos, somos melhores no conflito do que na paz.
Gostamos de discutir e nos dividir em campos diferentes.
Esta igreja não será dividida por nossas culturas ou nossas opiniões.
One Voice é um lugar onde diversas pessoas se concentram em Jesus e nas verdades centrais que ele 
ensina.
Encontraremos nossa unidade somente Nele.
Essa é uma das razões pelas quais estamos realizando o Catecismo da Cidade Nova este ano.
Precisamos nos concentrar nas verdades centrais do Cristianismo.
Se todos nós entendermos e acreditarmos nessas coisas, poderemos realmente viver como irmãos e 
irmãs que podem ter opiniões diferentes sobre questões menos importantes.

Paulo está nos lembrando aqui no versículo 10 que o único que tem o direito de nos julgar é o próprio 
Deus.
Tenha cuidado ao dizer que seu irmão ou irmã está errado ou é tolo.
Demore para julgar uns aos outros, porque Deus está observando e julgando a nós e a todos no mundo.
Vejamos o versículo 11, por favor.
11 “pois está escrito: ‘Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e 
toda língua confessará a Deus’”.

Aqui, Paulo cita Isaías 45:23.
Meus amigos, um dia todo joelho humano se dobrará diante de Deus.
As pessoas no céu e no inferno se ajoelharão e confessarão em suas línguas a verdade sobre o Rei dos 
reis e Senhor dos senhores.
Na terra hoje existem muitos reis, presidentes e juízes humanos em tribunais.
Mas existe apenas um Governante Supremo do universo.
Leia os versículos 12 e 13, por favor.

12 “Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
13 Portanto, não vamos mais julgar uns aos outros, mas antes decidamos nunca colocar uma pedra de 
tropeço ou obstáculo no caminho de um irmão. ”

Quando discordamos de alguém, Deus quer que valorizemos nosso irmão ou irmã mais do que estar 
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certo.
O amor é mais importante provar que estamos certos.
Mas o que devemos fazer quando discordamos sobre algo que é um princípio teológico muito 
importante?
Novamente, o amor é mais importante do que estar certo.
O versículo 12 nos lembra que todos prestarão contas a Deus.
Ele é o verdadeiro juiz.
Você pode estar certo sobre um princípio teológico central, mas errado sobre o amor.
E se seu irmão estiver errado sobre teologia, você ainda pode amá-lo porque Deus é o juiz final.
Essa verdade deve afetar nosso comportamento enquanto vivemos.
E também deve afetar a forma como pensamos sobre nossa própria morte.
Vamos passar para o ponto 3.

Ponto 3. Podemos morrer com esperança.

Olhe novamente para mim em Romanos 14: 8-9.
8 “Pois, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer 
vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
9 Porque para este fim Cristo morreu e reviveu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. ”

Vivemos para o Senhor.
E morremos para o Senhor.
Se nos lembrarmos dessas duas coisas, isso terá um impacto em tudo o que fazemos.
Nós “vivemos para o Senhor” lembrando que não somos autônomos.
Nós “vivemos para o Senhor” orando antes de tomar decisões.
Nós “vivemos para o Senhor” quando honramos a Deus com nosso dinheiro, nosso tempo, nosso corpo 
e nossas palavras.

Em 1 Coríntios 6: 19-20, Paulo escreveu:
“Você não é seu, pois foi comprado por um preço.”

A verdadeira liberdade só é encontrada sob o senhorio de Jesus.
Ele comprou nossas vidas ao derramar seu sangue.
Pertencemos ao Senhor, irmãos e irmãs!
Esse fato deve afetar a forma como vivemos.
Deve também nos dar paz e esperança ao pensarmos em nossa própria morte.

A carta aos Romanos que examinamos hoje foi enviada por Paulo aos Cristãos em Roma.
O governo em Roma perseguia os crentes por causa de sua fé.
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Os cristãos foram executados por crucificação, por fogo e até mortos por leões.
Mas eles morreram com coragem e esperança.
Eles “morreram para o Senhor”.
Sua fé foi um testemunho ao mundo ao seu redor sobre a verdade do Cristianismo.
As autoridades romanas esperavam que matar cristãos mataria o crescimento da igreja.
Mas aconteceu o contrário.

Hoje, há uma crescente perseguição aos cristãos na Índia.
Homens como esse acreditam que todos os indianos devem ser hindus, por isso estão atacando igrejas e
colocando pastores na prisão.
Novas leis estão sendo aprovadas que proíbem a conversão ao Cristianismo.
O incrível ministério iniciado por Madre Teresa para ajudar os pobres foi recentemente informado de 
que eles não podem receber ajuda financeira de fora da Índia.
Isso será difícil para o ministério deles.

Mas, em um clima de crescente perseguição, nossos irmãos e irmãs na Índia estão adorando com 
alegria e esperança.
Eles sabem que seguir Jesus é perigoso em seu país.
Mas “se morremos, morremos para o Senhor”.
Neste sábado, comparecerei a um funeral de meu tio em Chicago.
Ele era um alcoólatra, mas foi curado do alcoolismo quando entregou sua vida a Jesus.
Posso ir ao funeral no sábado e ficar triste pela morte do meu tio.
Mas também posso me alegrar porque meu tio entendeu que Jesus é “Senhor tanto dos mortos quanto 
dos vivos”.
Isso fez uma diferença eterna em sua vida.
E vocês, meus amigos?
Espero que esta verdade afete a forma como todos viveremos em 2022.
Vamos orar sobre isso juntos agora.

Jesus, em 2022 queremos crescer em nossa compreensão do que significa que você é o Senhor tanto 
dos mortos quanto dos vivos.
Ajuda-nos, por meio do Espírito Santo, a lembrar que um dia daremos contas de nossas vidas.
Queremos honrá-lo, engrandecê-lo e glorificá-lo em tudo o que fazemos - em como vivemos e como 
morremos.
Ajude-nos a lembrar que pertencemos a você e a viver de acordo com essa verdade.
Pedimos em nome de Jesus nosso Salvador.
Um homem.
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