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O Senhor a quem servimos 

 
A Bíblia nos ensina que cada crente deve honrar a Deus com seus bens e 
recursos, com os dízimos e com as ofertas, com seus dons e talentos. Mas, 
como honrar a um Senhor se não o conhecermos verdadeiramente? 
 
Afinal, honramos geralmente, a quem conhecemos e admiramos, alguém 
com quem temos uma história, com quem convivemos pessoalmente. 
Podemos ainda honrar alguém revestido de autoridade que conhecemos 
pela mídia ou de ouvir falar. 
 
Com Deus não será diferente. Por isso, cada crente, cada filho de Deus deve 
desejar conhecer O Senhor Jesus, a quem nós servimos, caso contrário não 
conseguiremos honrá-lo de fato. 
 
E servir ao Senhor Jesus com finanças, com dons, dedicando tempo e zelo 
em sua obra, é uma questão de honra. 
 
 
Israel  
 
Foi assim com o povo de Israel, antes que Deus ordenasse que lhe 
trouxessem os dízimos e as ofertas, que lhe servissem como nação santa e 
separada para Ele. 
 
Eles viviam no Egito há 400 anos e ali se misturaram com a idolatria do 
lugar. Adoravam os mesmos falsos deuses egípcios, por isso a escravidão e 
o sofrimento. 
 
Mas, a Bíblia diz que Deus ouviu seus clamores e gemidos e enviou Moisés 
para libertá-los. 
 
Libertá-los pra quê? Para servi-lo e adorá-lo oferecendo sacrifícios. Ou 
seja, para honrar a Deus com o que tinham e com o que eram! 
 
Após estarem livres, no deserto, Deus estabelece a Lei dos dízimos e das 
ofertas, mas, antes, Israel teve que conhecer quem era o Senhor a quem 
eles serviriam. Então Deus enviou dez pragas sobre seus inimigos e os 
libertou com o grande milagre de abrir o mar diante deles. 
 
 
HOJE, JESUS CRISTO É O SENHOR DA IGREJA. EU E VOCÊ DEVEMOS 
CONHECÊ-LO COMO ELE É. 
 
Tem muita gente que até hoje que adora o Jesus bêbê em uma manjedoura. 
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Mas aquele Jesus menino teve que ser levado para o Egito por seus pais, 
teve que ser protegido da morte. 
Tem muita gente que adora ao Jesus homem, que sentiu fome e sede, que 
dormiu na proa de um barco, que não podia estar em todos os lugares ao 
mesmo tempo, que foi espancado, humilhado e morto. 
 
Por isso muita gente precisa adicionar mais pessoas e mais objetos de culto 
e veneração em seus corações. Porque elas não conhecem o Senhor Jesus. 
 
No entanto, a Bíblia nos revela quem é o Jesus Cristo Ressuscitado a quem 
adoramos e servimos: 
 

Apocalipse 1.12-18 
 

“E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete 
castiçais de ouro; E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho 
do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos 
peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos 
como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo; E 

os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sidos 
refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele 
tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saia uma aguda espada 

de dois fios; e o seu rosto era como o sol, quando na sua força 
resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs 

sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o 
último; E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o 

sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno”. 
 
 
Semelhante ao Filho do Homem (v.13) 
Jesus veio em carne à semelhança de cada um de nós, mas Ele nunca 
deixou de ser Filho de Deus. Foi morto, mas ressuscitou e vive como homem 
e como Deus à direita do Pai, para mostrar-nos que seremos um dia como 
Ele é hoje, pois é o irmão mais velho. 
 
Ele é o nosso sumo sacerdote, apto para interceder por nós, pois conhece 
cada uma de nossas fraquezas. 
 
Como homem pode pegar em nossas mão e como Deus pode pegar nas 
mãos de Deus e fazer a reconciliação eterna. 
 
 
Com uma cinta de ouro no peito (v.13) 
Com uma cinta no peito, nos fortalecemos para o trabalho pesado. Assim, 
como nosso sacerdote, Jesus está fortalecido em seu coração para nos 
apascentar com amor, cuidado e firmeza contra os nossos inimigos. 
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Quem pode nos tirar das mãos de um Senhor assim? Forte e poderoso nas 
batalhas. Sl 24.7-10 - 7 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-
vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.8 Quem é o Rei da 
Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. 
9 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas 
eternas, e entrará o Rei da Glória.10 Quem é esse Rei da Glória? O 
Senhor dos exércitos; ele é o Rei da Glória. 
  
Com o cabelo alvo como a lã (v.14) 
Os cabelos brancos como a lã falam de eternidade. O Senhor a quem 
servimos sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno em Sua sabedoria 
eterna conduz a vida de sua Igreja, dos seus servos e de todos aqueles que 
nEle confiam. 
Sl 37.3-6 - Confia no Senhor e faze o bem; assim habitarás na terra, e te 
alimentarás em segurança.4 Deleita-te também no Senhor, e ele te 
concederá o que deseja o teu coração.5 Entrega o teu caminho ao 
Senhor; confia nele, e ele tudo fará.6 E ele fará sobressair a tua justiça 
como a luz, e o teu direito como o meio-dia. 
  
Olhos como chamas de fogo (v.14) 
O s olhos de fogo significa que nada fica oculto diante deste Senhor, Ele tudo 
vê. Ele conhece a motivação, o coração, a atitude. 
 
Seus olhos estão sobre a Igreja, sondando, passando em revista e vigiando. 
 
Aonde estivermos em nome de Jesus, Seus olhos estarão sobre nós para 
nos guardar de todas as investidas do diabo. Ainda que nada vejamos, mas 
Ele que vê todas as coisas, não nos deixará ser atingidos. Sl 91.5-7 -  Não 
temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,6 nem peste 
que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.7 Mil 
poderão cair ao teu lado, e dez mil à tua direita; mas tu não serás 
atingido. 
 
 
Voz como a voz de muitas águas (v.15)  
Representa autoridade, firmeza, grandeza, soberania, governo e poder 
absoluto. 

 
Isso quer dizer que os anjos, assim como os demônios, não discutem suas 
ordens, eles a cumprem. 
 
Então, quem poderá impedir que os planos de Deus em minha vida e em sua 
vida se cumpram, uma vez que Cristo ordene?   
 
O salmo 29 diz: 1 Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao 
Senhor glória e força.2 Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; 
adorai o Senhor vestidos de trajes santos.3 A voz do Senhor ouve-se 
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sobre as águas; o Deus da glória troveja; o Senhor está sobre as muitas 
águas.4 A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é cheia de 
majestade.5 A voz do Senhor quebra os cedros; sim, o Senhor quebra 
os cedros do Líbano.6 Ele faz o Líbano saltar como um bezerro; e 
Siriom, como um filhote de boi selvagem.7 A voz do Senhor lança 
labaredas de fogo.8 A voz do Senhor faz tremer o deserto; o Senhor faz 
tremer o deserto de Cades.9 A voz do Senhor faz as corças dar à luz, e 
desnuda as florestas; e no seu templo todos dizem: Glória!10 O Senhor 
está entronizado sobre o dilúvio; o Senhor se assenta como rei, 
perpetuamente.11 O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor 
abençoará o seu povo com paz. 
 
Quando Jesus Cristo fala é decretado de forma irrevogável, as fortalezas do 
inferno caem por terra, tudo é despertado, o mundo se abala. Por isso 
devemos orar sem cessar para que Ele se manifeste e emita decretos sobre 
a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso governo, sobre a nossa 
igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa vida...  
 
Na sua mão direita sete estrelas (v.16) 
As estrelas representam a vida dos pastores, dos líderes e de todos os que 
verdadeiramente investem sua vida para proteger, edificar e conduzir a 
Igreja.  
 
Ter o título apenas não significa ser reconhecido por Deus como anjo, é 
preciso exercer a função com a própria vida, por isso, alguns que não 
possuem o título são reconhecidos pelo próprio Jesus como tal. 

 
Os castiçais, no verso 13, representam a Igreja. Eu e você e todos que ainda 
se juntarão a nós. 

 
Nossa vida está em Suas poderosas mãos! 
 
Isso quer dizer que é esse Senhor quem coloca o alimento em nossa mesa. 
 
É esse Senhor que faz você levantar de sua cama cada dia. 
 
A destra, a mão direita, é a mão que um soldado segura a arma na guerra, 
com toda a força para proteger sua própria vida. É assim que Jesus, o nosso 
Senhor guarda minha vida e a sua! 
  
 
Da sua boca saia uma aguda espada de dois fios (v.16) 
Aqui, significa que a Sua palavra corta tanto a quem ouve como a quem fala. 
 
Assim, Sua palavra não é a favor de ninguém, mas da verdade. Hb 4.12,13 - 
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e 
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espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos 
e intenções do coração.13 E não há criatura alguma encoberta diante 
dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a 
quem havemos de prestar contas. 
 
Por isso, ainda que torçam palavras contra nós, no final, é a Palavra do 
nosso Senhor, a nosso respeito, que prevalecerá. 
 
Significa que temos que conhecer cada palavra que Este Senhor tem dito no 
mundo espiritual, sobre nós. Porque se Ele decretou, quem invalidará? 
 
Como você tem tratado a Palavra de Deus? Quanto tempo tem dedicado a 
ela? 
 
 
Seus rosto como o sol ao meio dia (v.16) 
O sol é a fonte de brilho, de calor, de luz, de energia. Isso nos fala de glória e 
santidade absoluta.  

 
Por isso, nenhuma treva resiste diante de Cristo Jesus. Não há justificativas 
que se possa dar para esse Senhor, quando comparecemos perante Ele. 
 
Significa ainda, que Ele conhece todas as armadilhas e todas as tramas das 
trevas contra nossa vida. Ele nunca será pego de surpresa! 
 
Quando João o viu, caiu aos seus pés como morto (v.17) 
Ninguém, após conhecê-lo como de fato é, pode continuar vivo. Temos que 
morrer para este mundo, a fim de permanecermos vivos diante dEle.   

 
Haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará seu 
nome, inclusive os que lhe oprimem.  
 
 
Mas ele colocou sobre mim a sua mão e disse: Não temas (v.17) 
Quantos temores, preocupações, e angustias oprimem o seu coração?  

 
Ele vê o coração e fala: Fica calmo, eu tenho o controle absoluto de tudo e 
nada acontece sem a minha permissão.  

 
Repousa porque nenhuma mentira ou injustiça passa despercebida aos 
meus olhos. Deixa que eu advogo a tua causa.  
 
 
Ele mesmo diz: Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo 
para todo o sempre (v.18)  
Ele, que hoje é Senhor, também foi humilhado, desprezado, rejeitado e até 
crucificado, para honrar e glorificar a Deus. 
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Mas, Ele continua vivo, curando libertando, salvando, fazendo prosperar! 

 
E Ele é o mesmo que um dia vai voltar e com quem ficaremos frente a frente.  
 
 
Tenho as chaves da morte e do inferno 
Essas chaves ele tirou das mãos de satanás na ocasião da sua vitória na 
cruz.  
 
Muitas vezes brincamos de ser crentes, mas, saiba que ele não brinca de ser 
Deus. 
 
Ele é quem tem poder de decidir quem irá para o Céu ou para o Inferno! 
 
 
 
CONCLUSÂO: 
 
Eu e você servimos ao Senhor cujo NOME É REI DOS REIS E SENHOR 
DOS SENHORES. Portanto devemos amá-lo e honrá-lo de todo coração! 


