
IDPB CIDADE NOVA  WWW.IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

 

Prisioneiros do Rei Jesus 

 
"Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por 

amor de vós, gentios" (Ef 3.1). 
 

"Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de 
modo digno da vocação a que fostes chamados" (Ef 4.1). 

 
Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. E o reino de 
Deus se manifesta pelos valores, os princípios, a crença e o estilo 
de vida. 
 
Mas, para que o reino de Deus seja manifestado de modo eficaz,  
temos que andar na direção certa. E se você quer saber qual a  
direção certa, de uma maneira bem simplificada, é só olhar para o 
mundo. Se a sua direção é contrária à do mundo, você está muito  
mais perto de agradar a Deus (Mt 7.13,14 -  Entrai pela porta  
estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz  
para a perdição, e são muitos os que entram por ela), 14 porque 
estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a  
vida, e são poucos os que acertam com ela.)  
 
Sempre que acontece uma situação entre você e outra pessoa, faça 
a si mesmo uma pergunta: "O que uma pessoa do mundo faria em 
meu lugar?" Então, faça exatamente o contrário e você diminuirá  
em muito o risco de errar. (Mt 5.38-42 - Ouvistes que foi dito:  
Olho por olho, dente por dentea. 39 Eu, porém, vos digo: não  
resistais ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face  
direita, volta-lhe também a outra; 40 e, ao que quer demandar  
contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. 41 Se  
alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. 42 Dá a  
quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe  
emprestes). 
 
Na verdade, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele se 
apresenta como um prisioneiro de Cristo, por que ele considerava 
Cristo seu Rei, e se Cristo também é o nosso Rei, todos somos 
prisioneiros desse Rei e do Seu reino. 
 
A grande tragédia de muitos, na Igreja cristã, é continuarem 
tentando viver a vida cristã de maneira natural, desse modo, nunca 
irão experimentar o poder da cruz de Cristo, pois, o alvo de Deus 
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não é que Cristo seja somente o seu salvador, mas que seja o 
Senhor de sua vida.  
 
Você foi salvo porque estava perdido, mas agora que está salvo 
tem que submeter-se ao senhorio de Cristo. 
 
O apóstolo Paulo foi um crente que entendeu isso e fez-se 
prisioneiro de Cristo. Então, vamos aprender com seu exemplo o 
que é ser prisioneiro do Rei Jesus. 
 
01) É alguém que reconhece o Senhor em cada circunstância  
da sua vida (Rm 8.28 - Sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são  
chamados segundo o seu propósito). 
 
 
Paulo, embora estivesse fisicamente prisioneiro de Roma, 
espiritualmente ele era prisioneiro somente de Cristo. 
 
Em suas cartas ele não se queixa do governo, nem de perseguição 
das autoridades. Porque, em sua mente, Paulo estava preso em 
Roma por causa do seu relacionamento com Jesus Cristo e não dos 
homens.  
 
Quando esteve preso com Silas, enquanto cantavam à noite, houve 
um terremoto e a prisão se abriu. Então, Paulo entendeu "Eu não 
fico preso de verdade, só fico preso se o Senhor quiser, logo, eu 
não sou prisioneiro dos homens, mas de Cristo". 
 
Há três maneiras de enxergarmos as circunstâncias em nossa vida: 
 
Vindas de diabo, vindas do homem ou vindas de Deus.  
 
No entanto, quando temos um coração que enxerga Deus em todas 
as coisas, somos qualificados para receber revelação e 
discernimento espirituais.  
 
Só encontramos a verdadeira liberdade quando nos tornamos 
prisioneiros do Senhor! Se existem áreas em sua vida, nas quais 
você se sente aprisionado, é porque você ainda é muito 
independente, renda-se imediatamente ao senhorio de Cristo.   
 
Toda vez que enxergamos Deus nas circunstâncias de nossa vida, 
estamos determinando quem verdadeiramente nos governa e essa 
é uma decisão da qual ninguém pode fugir. 
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Olhe para cima! Olhe para o alto! Busque encontrar o Senhor em  
todas as coisas (Sl 123.2 - Como os olhos dos servos estão fitos 
nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva, na mão de 
sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no SENHOR, 
nosso Deus, até que se compadeça de nós). 
 
 
02) Alguém que se deixa subjugar, no seu ego e a na sua  
vontade, pelo Senhor  
 
Gl 2.20 - logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em  
mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé  
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por 
mim.  
 
Quanto mais você amar a Cristo e relacionar-se com Ele, mais 
estará nEle, ao ponto que Ele se tornará a sua prisão. E dela não 
vai mais querer sair, porque preso em Cristo você desfrutará mais e 
mais de Deus. 
 
Paulo compreendeu que, como prisioneiro de Cristo, não era a sua 
vontade que importava agora, mas a do Senhor. Cristo lhe diria 
aonde ir, o que fazer, como e quando agir. 
 
Há quem murmure, se dizendo sobrecarregado por causa da igreja, 
que a igreja "suga muito". Na verdade, Deus não exige muito, Ele 
exige tudo. Ou tudo ou nada!  
 
Mas, se você é alguém que tem revelação da pessoa de Cristo, 
sempre achará que tudo o que já entregou a Ele, ainda tem sido 
pouco.  
 
Todavia, a infelicidade de muitos permanece, porque ainda querem 
"administrar" algumas áreas da própria vida, sem submetê-las aos 
princípios da Palavra de Deus. 
 
Paulo compreendeu isso muito rápido, pois, imediatamente ao 
encontrar-se com Jesus, já o chamou de Senhor e mais tarde 
quando lhe perguntaram o que mais desejava, ir ou ficar?  Ele 
respondeu: "Tanto faz. Se eu viver, vivo para Ele. Se eu morrer 
estarei com Ele. O Senhor é quem decide!"  
 
O nosso orgulho e a nossa arrogância nos arrasta por um caminho 
que nos leva a sermos independentes de Cristo, só quem perde  
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com isso somos nós mesmos (Jo 15.5-7 - Eu sou a videira, vós,  
os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito 
fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não  
permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do 
ramo,e secará; e o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7 Se  
permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem  
em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito).  
  
 
03) É alguém que acha que está sempre no lucro 
Fp 1.21 - "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro" 
 
Com essas palavras Paulo demonstra que não se achava alguém 
especial, melhor do que todos, mesmo tendo muitos créditos em 
sua vida, por todo sofrimento que passou e ainda estava passando 
por causa do Evangelho. Por todas as revelações e experiências de 
poder no Espírito Santo que vivenciara até então. 
 
Quando entendemos quem éramos sem Cristo, de onde viemos, 
então, a nossa atitude sempre será de gratidão a Deus. 
 
Só um prisioneiro é capaz de agradecer pela comida sem perguntar 
qual é o cardápio. Para ele tudo é lucro. 
 
A pior maldição em um casamento é quando um dos cônjuges vive 
falando ou demonstrando com atitudes "Você fez um excelente 
negócio em casar comigo", porque isso demonstra que essa pessoa 
se acha melhor que seu cônjuge. Pessoas assim, nunca encontram 
alguém à sua altura, são infelizes e frustradas. 
 
Creio que o segredo para ser um crente abençoado é você sempre 
se achar no lucro! 
  
Agradeça a Deus pela igreja que tem lhe acolhido. Pelos líderes 
que têm lhe edificado e orado por você. Por quem tem lhe 
discipulado.  
 
Agradeça a Deus pela família na qual você nasceu e pela família 
que você formou com seu cônjuge. 
 
Todo crente, na verdade, está no lucro, porque todos merecíamos o 
inferno (Rm 6.23 – Pois o salário do pecado é a morte, mas o 
presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união 
com Cristo Jesus nosso Senhor), mas, o Senhor nos salvou, nos 
colocou em Sua Igreja e ainda nos têm dado a oportunidade de 
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servi-lO. 
 
Um prisioneiro do Rei Jesus não fica esperando elogios, 
reconhecimento, aplausos! Pelo contrário, reconheça que há muitas 
pessoas sendo bênção em sua vida, seja grato por elas, expresse o 
seu amor e gratidão a elas. 
 
Não seja prisioneiro do pecado, da moda, nem das circunstâncias, 
nem dos problemas, nem da falta de perdão...SEJA PRISIONEIRO 
DE CRISTO e o que vier tenha como lucro! 
 
Conclusão: Seja sincero, você é desses que acha que as pessoas, 
a igreja e até o próprio Deus estão sempre no lucro por causa da 
sua presença? 
 
Eu desafio você a fazer-se prisioneiro de Cristo. Entronize Jesus 
agora mesmo em sua vida, em seu coração. Confesse diante de 
Deus, dos homens e do mundo espiritual que Jesus Cristo é de fato 
Senhor sobre você, que Ele é o seu dono. 


