
Semana IV – Pague o preço pelo Reino !

Sugestão de Louvor: 

Texto Base: Marcos 10:46-52

“A salvação é por graça, mas não é de graça”. Jesus pagou o preço que nin-
guém pagaria. Mas isso não significa que o reino de Deus não nos custe 
nada. Pelo contrário, ele nos custa tudo. Muitos deixam de experimentar o 
reino porque não estão dispostos a pagar o preço. 

Bartimeu representa cada um de nós (Rm 3:23): Espiritualmente 
cegos, pobres e paralisados na beira da estrada da vida. Mas o rei passou 
por ali assim como tem estado diante de nós. Quando Bartimeu clamou 
Jesus lhe perguntou: O QUE QUERES QUE EU TE FAÇA? Essa é a pergunta do 
Rei dos reis para nós hoje. Qual seria a sua resposta? Bartimeu foi curado e 
com a cura agora deixava de ser um mendigo dependente de outras 
pessoas. Mais importante que tudo, agora a primeira pessoa que Bartimeu 
enxergou foi Jesus. Agora ele tinha um salvador e um rei. Agora ele fazia 
parte do Reino de Deus! 

Precisamos nos esforçar pelo Reino (Mateus 11:12): Bartimeu era 
cego, mas não era mudo. Então ele clama com todas as forças a ponto de 
incomodar muita gente, mas chamar a atenção de Jesus. Que assim seja 
nossa busca também. Pessoas podem se incomodar, nos chamar de 
fanáticos, mas o importante é o aplauso do Rei dos rei. Não somos dos que 
se esfriam, nem dos que retrocedem, somos aqueles que avançam. Vamos 
juntos pagar o preço para estabelecer o Reino de Deus sobre a Terra. 

Vamos orar por isso? 

Sara-me - Fernandinho

O REINO ESTÁ ENTRE NÓS

Aos Visitantes: O rei está passando por aqui, vamos clamar por Ele?

Avisos: Quer aprender mais? Baixe o aplicativo da igreja cristo salva. 
É gratuito. Acesse o site e saiba como.


