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 SERVIR A CRISTO: UM JULGO OU UM PRIVILÉGIO?

Introdução: Não são poucos os 

cristãos que acham que servir a Jesus e ser 

fiel a Ele é muito difícil, na verdade muitos 

acham isso um peso enorme, um verdadeiro 

julgo. No texto lido como base, lemos que 

Jacó serviu a seu sogro sete anos para poder 

casar com Raquel, a mulher que ele amava. 

Mas que esses anos lhe pareceram poucos 

dias pelo muito que a amava.  

É muito triste ler na própria Palavra 

de Deus alguém servindo uma pessoa com 

tanta alegria, pelo prazer de receber a 

mulher que amava, enquanto muitos servem 

a Cristo, Aquele que nos deu a vida como 

uma obrigação.  

Nessa reunião vamos aprender 

juntos: 3 MOTIVOS PELOS QUAIS AS 

PESSOAS ACHAM DIFÍCIL SERVIR 

A JESUS 

  

1º MOTIVO - Acham que Deus 

exige demais. - I João 5:3 

Muitos acham que aquilo que a 

Bíblia apresenta como pedidos de Deus, são 

exigências demais, muita pressão. Gênesis 

29:20 diz que para Jacó os sete anos 

pareceram poucos dias pelo muito que 

amava a Raquel. Na verdade, achamos 

penosos os mandamentos de Deus, porque 

talvez ainda O amamos muito pouco 

(João14:21)  

PERGUNTA: Em sua opinião, o 

que leva as pessoas acharem que os 

mandamentos de Deus são difíceis? 

 

2º MOTIVO - Perdem de vista o 

objetivo e a recompensa da fé. 1 Pedro 

1:8-9 

O objetivo de Jacó era se casar com 

Raquel, e durante os sete anos ele não 

perdeu isso de vista. Seu propósito não era 

trabalhar para o tio. No texto lido como 

base, lemos que o fim objetivo da nossa fé, 

é a nossa salvação.  
 

 

 

 

O nosso objetivo não é cumprir 

mandamentos, é conhecer e prosseguir 

conhecendo Aquele que nos amou, salvou e 

nos deu o privilégio de sermos filhos de 

Deus, além da garantia da salvação.  

PERGUNTA: Em sua opinião, 

além da salvação, qual outro objetivo da 

vida cristã? 

 

3º MOTIVO - Esquecem daquilo 

que Deus já fez. Salmos 78:10-11 – 

Salmos 106:8-13 

Um dos grandes problemas da 

humanidade se chama ingratidão. Esse mal 

atinge também cristãos que se esquecem 

muito fácil das bênçãos doadas pelo nosso 

Pai e Criador. Não somos dignos do Amor 

de Deus e muito menos da dádiva chamada 

salvação que Jesus conquistou por nós na 

Cruz. Mas infelizmente a ingratidão faz 

com que muitos cristãos sirva a Cristo por 

interesse ou medo da condenação e não por 

amor, gratidão e alegria pelo que Ele já fez 

e continua fazendo.  

PERGUNTA: Comente uma 

virtude na vida de um cristão que serve a 

Cristo com amor? 

 

Conclusão: Deus Pai não achou 

que era pesado demais enviar Jesus para 

morrer por nós, devido ao seu grande amor 

pela humanidade. Jesus não achou pesado 

demais deixar a Sua Glória e vir morrer 

pelos nossos pecados. E você, acha difícil 

demais, exigência demais o que Deus te 

pede? Servir a Cristo, é um julgo ou um 

privilégio para você? Que possamos buscar 

cada dia mais, um coração grato e cheio de 

amor e satisfação em servir o nosso 

Cristo!!! 
 

 

SEMANA DE 22 À 28 DE 

FEVEREIRO DE 2021 

Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas 

lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a 

amava. Gênesis 29:20 


