
Romanos: Uma vida de fé
Semana 16 “Tudo o que precisamos é amor”
Romanos 13:1-14
30 de outubro de 2022

Oferta

Anúncios
• + Celebrar o Festival da Colheita
• + Ação de Graças Food Box Drive | Coletando itens até 20 de novembro. Confira nosso site, trazer para a
saguão.
• + Griefshare: Sobrevivendo às Férias | Sábado, 5 de novembro, das 9h30 às 11h30
• + Noite de Adoração do Abrigo | Duas semanas, 9 de novembro // Jantar às 17h45, Culto às 18h

(*Fall Back é no próximo domingo, 6 de novembro* - vamos mover os relógios 1 hora pra trás)

Mensagem
• Temos andado por Romanos, e o tema, a ênfase tem sido esta ideia de vida impactando a Fé.
• Se ISSO é verdade - (tudo o que os romanos dizem sobre a realidade) - então isso deveria realmente estar
transformando nossas vidas.
• E nesta parte específica da carta, é meticulosamente prático.
• Passamos da altura de 30.000 pés para aqui agora.

• O problema é este.
• Quando era grande, arrebatador, veja como Deus é bom e o que ele fez;
• quando estamos sobrecarregados com graça e nossos corações estão atraindo para ele, foi
maravilhoso e inspirador.
• Aproxima você a Deus.

• Mas quando começamos a entrar na aplicação, pode parecer um pouco como intromissão.
• Há algumas coisas que Paulo diz, sobre a forma como vivemos, que são difíceis de entender -
até entendermos o convite.

• Fomos convidados para algo.
• Jesus nos convida para uma coisa nova que Deus está fazendo.
• Mas ele faz isso de uma maneira interessante.
• (Isto é interessante se você é um seguidor de Cristo ou não...)

• Existem duas histórias diferentes, dois exemplos distintos, ambos dizem a mesma coisa, mas de duas
maneiras diferentes.
• Lucas 18 - História de “deixem vir as crianças”



• Mateus 18 - Jesus está ensinando, 'quem é o maior.'

• Ambas as histórias terminam com Jesus dizendo essencialmente a mesma coisa.

• O convite é oferecido nestas palavras: você deve 'tornar-se como uma criança'
• Esta vida ele nos oferece. Ele vem quando você ‘se torna como uma criança’.

• É interessante.

• As crianças são modelos interessantes.

• Garanto que você nunca esteve em uma reunião no trabalho e alguém disse: "Para acertar nossos números
de vendas neste trimestre, temos que ter disciplina como uma criança.”
• Nenhum político jamais disse: "Se eu for eleito, vou governar o país com a sabedoria de um filho."
• Nenhum treinador jamais disse: “Para ganharmos o jogo de sábado, precisamos trabalhar duro como uma
criança.”

• É difícil encontrar outro contexto na vida em que ser “como uma criança” seja considerado algo para imitar.

• Então, por que, de todos os exemplos que Cristo poderia ter usado, as crianças são o exemplo que ele
escolheu?

• Há uma distinção a ser feita aqui.

O infantil é muito diferente do acriançado ou pueril.

• é uma postura do coração.
• É uma dureza, uma recusa, é a resistência do que não é familiar.
• Acriançado é bater o pé, cruzar os braços quando não conseguimos o que queremos.
• É a ideia de que “Não há nada de novo aqui. Eu não quero isso. não vou gostar.
• Quando pensamos em uma criança, podemos facilmente imaginá-la: Acriançado.

• Mas infantil, infantil é algo completamente diferente.

• Infantil carrega uma inocência e uma abertura.
• A criança aborda o mundo sem a teimosia da infantilidade, ou o cinismo de um adulto.
• Permite-nos ver as coisas de uma nova forma.



Nós não passamos pelo mundano, mas agora, cada canto e fenda se torna um aventura.

• Jesus diz que seu reino, esta vida que ele oferece, é recebida quando somos como crianças. Cheio de
maravilha e pronto para o que vem a seguir.

• Ser infantil significa que você está aberto a novas possibilidades, bem no meio do mundano.

• Ilustração: meu amigo tem o filho mais curioso...cheio de perguntas.
• Às vezes, ele faz uma pergunta que você pensa: "Já respondi perguntas suficientes ao redor disso que você
provavelmente poderia tirar uma conclusão ou mais.”
• Mas esse não é o problema para ele.
• Você vê cada situação, cada momento, não importa quão semelhante ao último, é abordado com a ideia
fundamental de que, 'dessa vez, pode ser diferente.'
• Vejam, crianças, teem essa imaginação e criatividade, uma atitude de “tudo é possível”.

• Mas nós, por outro lado? Passamos 10 ou 20 ou 30 anos aprendendo como “as coisas funcionam”.
• Existem consequências, causa e efeito, situações A+B = C.
• SABEMOS como a vida funciona.

• Mas nós?

• Talvez a razão pela qual Jesus olhou para um grupo de adultos, que 'esteve lá, fez isso' e disse isso o que
ele ofereceu veio quando nos tornamos crianças foi porque na verdade não sabemos como realmente
funciona.
• Pode haver uma previsibilidade, mas está funcionando?
• Ilust: eu jogo golfe - ou devo dizer, o golfe joga comigo.
• Depois de anos sendo aleatoriamente ruim, finalmente me tornei previsivelmente ruim o suficiente para
saber compensar minha ruindade.
• Percebo que não deveria estar apontando nessa direção, mas você observa.
• Eu digo que está funcionando, mas está?
• Tenho anos de maus hábitos.

• Fui treinado, repetidas vezes, mas na coisa errada.

• Alguns anos atrás, Cheri queria que eu levasse minhas filhas para jogar golfe... ela jogando golfe.
• Ela sabia que eu jogava golfe. Eu pareço bem quando jogo golfe. Eu tenho bolsa de golfe Nike. Sapato Nike
Golf. Camisa Nike Golf. Bolas de golfe Nike. (Ajuda quando seu cunhado trabalha para Nike - ajuda você a
ficar BEM - é isso que ajuda.)
• Não ajuda você a jogar bem.
• Veja, pessoal, eles treinam em seu equilíbrio, movimentos, etc.



• Eu não. Olhe para a bola - movimente. Se eu começar a detalhar isso, podemos recomeçar tudo. Eu não sei
o que estou fazendo... porque ano após ano, eu tenho feito a mesma coisa, de novo e de novo.
• E eu sei, se eu tirá-los, eles vão solidificar os mesmos maus hábitos...

• A vida tem um jeito de fazer a mesma coisa... certos comportamentos, atitudes, respostas, tornam-se
calcificados.
• Desenvolvemos maneiras de contornar isso, mas não está realmente funcionando.

• A questão é esta. Você confia em Jesus o suficiente (lembre-se que a confiança é o que essa coisa toda
significa) Você CONFIA nele o suficiente para que ele desembrulhe seu movimento.
• Você confia nele o suficiente para lhe mostrar um novo caminho.
• Veja, ISSO, é por isso que ele disse, infantil.
• Algumas das coisas que veremos hoje, algumas das que leremos, tendemos a ser acriançados - não
infantis. Experimentei brócoli, não gostei.
• Mas

Como uma criança, transforma coisas que não fazem sentido em oportunidades de confiança.

• Basta olhar para onde paramos na semana passada com Bo.
• Romanos 12:20, diz algo totalmente impossível, sem fé infantil.

Romanos 12:20-21
20 Ao contrário, “se o seu inimigo estiver com fome, alimente-o; se ele está com sede, dê-lhe
algo para beber; pois assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele”. 21 Não
ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem.

• Nosso treinamento... oposto.
• Amanhã, talvez até hoje, haverá alguém que será seu inimigo...
• Nosso pensamento... seja bom, mantenha-se firme, não fique com raiva ou diga algo que você vai se
arrepender.
• Na verdade, algumas orações muito autênticas foram feitas... Jesus me fez passar por isso.

• Mas tenha cuidado a quem você está perguntando.
• Jesus disse, abençoe aqueles que amaldiçoam... essa não é a ideia de Paulo.
• Ele não quer passar por você, ele quer transformar tudo sobre isso.
• Jesus não se trata de se tornar melhores "gerentes do nosso espaço", ele está transformando tudo.
• Eu sei que você sabe o que acontece quando você faz isso. Eu sei que você praticou navegando isso.
• É por isso que você precisa de fé como uma criança.
• “Vou lhe mostrar um novo caminho e você precisa estar completamente aberto.”

• Esse desafio continua no capítulo 13... (a carta contínua.)



Romanos 13:1-14
Que todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades governamentais. Pois não há autoridade exceto
de Deus, e os que existem foram instituídos por Deus. 2 Portanto, quem resiste as autoridades
resistem ao que Deus designou, e aqueles que resistem incorrerão em julgamento. 3 Pois os
governantes não são terror para a boa conduta, mas para a má. Você não teria medo daquele que tem
autoridade? Então faça o que é bom, e você receberá a aprovação dele, 4 pois ele é servo de Deus
para o seu bem. Mas se você fizer algo errado, tenha medo, pois ele não segura a espada em vão. Pois
ele é o servo de Deus, um vingador que executa a ira de Deus sobre o malfeitor.

• Paulo usa uma palavra na primeira frase que ninguém gosta de ouvir...ser “Sujeito à”.
• Significa submeter-se, ser governado por autoridades governamentais.
• Está muito claro o que significa o que ele diz a seguir.
• Ele se move para 'resistência'. Se você resistir às autoridades, se estiver constantemente lutando contra
elas, em sua alma, há consequências para você.

• (Neste momento, sinto alguns de vocês cruzando os braços e batendo o pé, mas espere, você pode ficar
mais chateado em um momento ... espere)

• Se você passa seus dias, envolvido no que acho que Paulo chamaria de “conversa de resistência”... com
amigos, assistindo notícias, lendo artigos, sempre debatendo e ‘resistindo’, lembre-se de quem Paulo
está escrevendo.

• Estes são os romanos. Eles têm um governo que afirma que seu líder é um Deus e, pela maneira, nos
próximos anos, definiria ser cristão como um crime contra o Estado.
• Eu sei que às vezes, você pensa “como as coisas podem ficar mais complicadas ou piores”, mas não
apenas eles podem, mas nesta circunstância Paulo diz, “seja a igreja”. Seja meu amoroso compassivo
comunidade, no meio do quebrado e bagunçado mundo.
• E se ele não te irritou com isso, veja o que ele diz a seguir.

Romanos 13:5-7
5 Portanto, deve-se estar em sujeição, não apenas para evitar a ira de Deus, mas também por causa
de consciência. 6 Por isso também pague impostos, porque as autoridades são ministros de
Deus, atendendo a esta mesma coisa. 7 Paguem a todos o que lhes é devido: impostos a quem os
impostos são devidos, receita a quem a receita é devida, respeito a quem é devido respeito, honra a
a quem se deve honra.

• Impostos! Se você quer irritar as pessoas...

• Mas veja o que ele diz, porque é fundamental... não se trata de impostos. Trata-se de dívida. Mas não
a dívida que você pensa que é.
• Quando ele diz: “Pague a todos o que deve” é a quitação das dívidas.
• impostos a quem os impostos são devidos.



• receita a quem a receita é devida.
• respeito a quem...
• honra a quem...
• O que ele identifica é esse peso. Esta realidade invisível, mas totalmente tangível de 'devre'.
• Quando você "deve"... quando você sabe que não deu o que era merecido ou exigido, não importa o quanto
você trabalhe, ou o quanto você tente, você sempre se lembrará de que deve.
• Mesmo que seja tão simples quanto respeitar...
• Se você desrespeitar... você terá esse peso.
• Como nós sabemos? Qual é a primeira coisa que fazemos? Nós justificamos.
• "Bem, se você soubesse..."
• Dever, produz peso.

• Ilustração: Bandon
• Há alguns caras que vão à igreja aqui, com quem eu fui para as dunas de Bandon …
• Vou chamá-los: Frank Stock e Eric Conklin
• Conhecendo meu jogo de golfe... acho que eles decidiram ganhar dinheiro fácil.
• Então jogamos um jogo de “skins”... e acabei devendo algum dinheiro a eles. Não muito. Mas eu devia a
eles.
• MAS ENTÃO, quando fui pagar, eles se recusaram e disseram que preferiam que eu 'devesse a eles'
• ENTÃO, eu tenho esta nota, no meu telefone, que eu vejo, de vez em quando, e toda vez que eu faço... eu
rio... e então fico frustrado - porque eles têm poder sobre mim.

• Você sente isso. Você sentiu isso, certo?
• Não devemos nada a ninguém.
• Liberte-se desse sentimento de dever. Ter o peso levantado.

• Mas há um EXCEÇÃO.
• Justo quando você pensou que estaria livre de dívidas... vem outra conta.

Romanos 13:8
8 A ninguém devam nada, a não ser amar uns aos outros, porque quem ama o outro tem, cumpriu a lei

• Esse peso... nunca deve ir embora no que se refere a AMAR um ao outro! NUNCA vai embora.
• Se tiver, há algo errado.
• Volte a se endividar.
• Você, você me deve.
• Você me deve amor. Você deve isso a mim.
• Se você sente alguma coisa por mim, deve ser, tem que ser, amor.



• Ah, e a propósito, isso significa outra coisa. Devo-lhe amor.
• É uma dívida que não se aposenta. Quando eu fui um idiota. Quando eu tiver desgastado meu Bem-vindo.
Quando eu agi infantilmente. Você ainda me deve.
• E eu, DEVO a você.

• Parece clichê... parece a letra de uma música dos anos sessenta.
• Mas o AMOR realmente é a resposta.
• Os Beetles disseram: O amor é tudo que você precisa.
• O que o mundo precisa agora, é amor doce amor.

• Há algum tempo, recebi a notícia de uma reclamação de alguém sobre meu ensino.
• (Uai - eu sei - alguém não gostou do meu ensino!)
• Mas voltou para mim o que esta pessoa disse: "Estou cansado de todo esse AMOR, e GRAÇA, e
MISERICÓRDIA... Precisamos de mais VERDADE. Precisamos que as pessoas sejam advertidas”.

• Interessante... não é?
• Quero dizer, em primeiro lugar, parece que eles não gostaram de ser chamados por não serem amorosos,
acima de tudo.
• Acho que eles queriam que eu julgasse os outros.

• E quem disse que AMOR e VERDADE são ideias mutuamente exclusivas?

• De fato, 1 João 4 tem um pouco a dizer sobre isso.

• Escute isso:

1 João 4:7-8
7 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e quem ama nasceu de
Deus e conhece a Deus. 8 Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.

• Você acha que Deus leva o amor a sério?
• Você acha que ele quer que sejamos incrivelmente amorosos?

• Paulo faz esta declaração incrível que não deixa margem para dúvidas sobre se este é um sistema religioso
construído sobre ...... Ele diz, "amor, cumpre a lei."
• E caso você não tenha visto isso, ele continua.

Romanos 13:9-10
9 Para os mandamentos: “Não adulterarás, não matarás, não não furtarás, não cobiçarás”, e qualquer
outro mandamento, estão resumidos nesta palavra: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 10 O
amor não faz mal ao próximo; portanto, o amor é o cumprimento da lei.



• Não há como negar esta realidade.
• Jesus estabelece uma ética completamente diferente - uma que uma religião de fazer e não fazer não
tem, e que a irreligião de nossa cultura não tem.
• A religião é sempre egocêntrica e sempre sobre o que estou fazendo para que Deus me ame.
• A irreligião também é egocêntrica e simplesmente diz: “Faça o que quiser”.
• Só JESUS   estabelece esta ética de amor radical que transforma.
• É por isso que, no versículo final, Paulo diz isso:

Romanos 13:14
14 Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne, para gratificar os seus desejos.

• Revestir-se do Senhor Jesus Cristo.
• Em outras palavras, seja a expressão viva, na carne, de Jesus.
• Da mesma forma que Jesus, encarnado, veio até nós, você entra em um mundo, como ele fez, não
egoisticamente, mas com amor.
• E a maneira de fazer isso é tornar-se como uma criança.

• Crianças, entendem isso. Temos que ensinar nossos filhos a não amar a todos. Mas esse coração?
• Torne-se como uma criança.

• As crianças recebem amor. Eles também recebem graça.
• Quando recebemos algo que não merecemos. Algo que não podemos controlar. Algo que nós não podemos
ganhar. Isso nos confunde. Eu tenho que pagar por isso. Não pode ser grátis. Eu não merecia isso.
• As crianças vivem em constante estado de graça... sempre recebendo o que não mereceram.
• O que é mais uma razão pela qual Jesus disse: “Como uma criança”.
• Como uma criança, você recebe o que não merece.
• Então você está dizendo que quando eu faço uma bagunça na minha vida, quando eu estrago tudo nela, há
um Deus que me ama tanto que enviou seu único filho para morrer por mim para que eu pudesse
arrepender-se e ser perdoado?
• Isso é loucura. Para nós. Mas não para crianças.

• E essa graça. Ela nos transforma.

• A maneira como nos tornamos os amantes generosos que fomos criados para ser, é recebendo o generoso
amor daquele que nos mostrou o caminho.

Reflexão
Bênção
Amén


