
Quem,	  de	  fato,	  é	  o	  	  
senhor	  da	  sua	  vida?



Na Bíblia, o termo senhor é aplicado a:

Esta	  série	  é	  sobre	  	  

	   	   Jesus,	  nosso	  Senhor!

•	  	  Deus	  –	  SENHOR.	  Êx	  3.14.
•	  	  Jesus	  –	  Senhor.	  At	  2.36;	  Fp	  2.5-‐11;	  Lc	  6.46
•	  	  Homem	  –	  senhor	  ou	  proprietário	  de	  escravos.	  Mt	  18.27	  



I	  .	  Por	  que	  submeter-‐se	  ao	  Senhor	  Jesus?

• Por causa do que ele foi e é
• Por causa do que ele fez e faz

• Por causa do que ele tem significado  para as 
pessoas e para o mundo

II	  .	  O	  que	  significa	  submeter-‐se	  ao	  Senhor	  Jesus?

I	  .	  Quem	  é	  o	  senhor	  da	  sua	  vida?
• A história de um escravo

Esboço	  da	  série:

• Mente 
• Corpo 
• Trabalho e descanso

• Dinheiro 
• Linguagem 
• Relações



Introdução
• O	  que	  Cristo	  significa	  para	  você?

• A	  força	  dos	  termos	  gregos	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Kúrios	  	  -‐	  	  senhor.	  O	  Imperador	  romano	  era	  chamado:	  
	  	  	  	  	  	  	  Kúrios	  César	  (César	  é	  senhor!).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Mas	  os	  cristãos	  diziam:	  Kúrios	  Cristós!	  (Cristo	  é	  o	  Senhor!).	  

	  	  	  	  	  	  	  Doulos	  –	  servo,	  escravo	  (I	  Co	  7.22).

• Submeter-‐se	  ao	  senhorio	  de	  Cristo	  faz	  	  
toda	  a	  diferença...

• Quase	  nada,	  se	  você	  não	  crer	  nele	  como	  seu	  
Salvador	  e	  submeter-‐se	  ao	  seu	  senhorio!	  

• Costumamos	  dizer	  “Minha	  vida...”	  	  
Mas	  nossa	  vida	  não	  é	  nossa,	  propriamente.	  É	  do	  Senhor	  Jesus!



Lutero

“Uma	  coisa	  é	  afirmar:	  ‘Cristo	  é	  um	  salvador’;	  	  
outra	  coisa,	  completamente	  diferente,	  é	  dizer,	  	  

‘Cristo	  é	  meu	  Salvador	  e	  meu	  Senhor’.  

“O	  diabo	  é	  capaz	  de	  fazer	  a	  primeira	  declaração.	  
Mas,	  somente	  um	  crente	  verdadeiro	  pode	  	  

fazer	  a	  segunda.”  
	  (Citado	  por	  J.	  C.	  Ryle,	  Meditações	  no	  Evangelho	  de	  Marcos).	  	  	  	  



I.	  Quem	  é	  o	  Senhor	  da	  sua	  vida?

Êx	  21.1-‐6	  e	  a	  história	  do	  escravo	  Ben

•	  	  	  O	  equivalente	  na	  experiência	  cristã	  pode	  ser	  o	  
	  	  	  	  batismo.	  Deve	  assinalar	  um	  	  compromisso	  de	  	  
	  	  	  	  amor	  e	  serviço	  a	  Cristo,	  para	  toda	  a	  vida...	  

Bem	  e	  o	  seu	  senhor:

•	  	  Que	  senhor!	  
	   	  	  Amor,	  amizade,	  generosidade.	  Jo	  15.15.

•	  	  Que	  servo!	  
	   	  	  Gratidão,	  serviço,	  obediência.	  Jo	  14.15.



Aplicação
As coisas ou pessoas que consideramos mais  
importantes geralmente tornam-se nossos senhores...  

Quem ou o que é, de fato, senhor da sua vida?

Paulo: “Para mim o viver é Cristo!”  (Fp 1.21)

Então,	  quem,	  de	  fato,	  é	  o	  Senhor	  da	  sua	  vida?

Escolha: “Escolhei, hoje, a quem sirvais...” (Js 24.15)

Motivação:  
“Ele (Jesus Cristo) morreu por todos, para que os que vivem 
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou”  (II Co 5.15).


