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RENUNCIAR PARA VENCER
“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem
não pode ser meu discípulo.” Lucas 14:33
Texto base: Lucas 14.25-33
o RENUNCIAR é abrir mão de algo;
o RENUNCIAR é dizer “não” quando a vontade seria dizer “sim” (o
Espírito Santo nos restringindo).
o RENUNCIAR também é dizer “sim” quando a vontade seria dizer “não”
(o Espírito Santo nos constrangendo).
•
•
•

•
•

•

Você está disposto a renunciar?
Se estiver, o que você precisa renunciar?
O fato é que a grande maioria das pessoas que seguiam a Jesus (multidões)
permaneciam enquanto haviam milagres, sinais, multiplicações de pães e peixes.
No momento que era necessário renunciar algo ou quando o discurso se tornava
mais pesado, o abandonavam. (ver João 6)
Você está agindo como multidão ou como discípulo?
Agimos como multidão quando barganhamos com o Senhor, quando nossa
motivação em servir a Ele são apenas coisas naturais (a benção financeira, a cura
de uma enfermidade, etc.). Agimos como multidão quando fugimos do
tratamento, quando achamos que não precisamos mudar, quando retardamos o
propósito de Deus para nós.
Para ser discípulo e permanecer com Jesus é preciso revelação. No natural
ninguém renuncia nada. (João 6:67-68)
Existem algumas áreas que nos desafiam quando precisamos renunciar:

•

Renúncias da posição / status
o Exemplo que não foi bem sucedido (Nicodemos – Jo 3);
o A pergunta é: por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite?
o Isso pode ser compreendido pelo que está registrado em Jo 12.42-43.
o A renúncia só se concretiza através de atitude.
o Existem muitos que não tomam uma posição em Deus, por medo de
perder seu lugar, sua posição, sua influência, seu status.

•

Renúncias na família
o Exemplo: Abraão - Gn 22.6-8;
o Tem momentos que alguém da tua família não vai entender a tua fé.
o Quando um membro da família tenta impedir que outro sirva a Deus, este
deve deixar, não no sentido de abandonar, mas no sentido de perseverar
em sua fé.
o Existe benção para esse tipo de renúncia. Mateus 19.29

•

Renúncias materiais
o Levi chamado de Mateus, o evangelista que deixou até seu dinheiro na
coletoria de impostos para seguir Jesus e depois ainda ofereceu um
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o
o
o
o
o
o
o
•

banquete para o Mestre (Lucas 5.27-29). A partir daquele encontro com
Jesus, Levi encontrou uma riqueza ainda maior que o dinheiro que
coletava.
Estamos inseridos em uma sociedade que valoriza mais o ter do que o
ser;
Acostumamos com o descartável e com o avanço tecnológico, que faz
com que o que as coisas se tornem obsoletas rapidamente;
Essa é a lógica da máquina do consumo: cada vez mais e melhor.
Isso leva a uma inversão de valores: cada vez mais as pessoas amam as
coisas e usam as pessoas, invertendo os princípios bíblicos.
Uma forma de renunciar o material é aprendendo a doar;
Quando presenteamos estamos dizendo que a pessoa vale mais do que o
que temos.
Ao ofertar estamos nos libertando daquilo que entregamos;

Renúncia de prazeres
o Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo
prazer é o único propósito da vida.
o O hedonismo se tornou uma filosofia de vida que prega que cada pessoa
deve satisfazer as suas vontades e prazeres a qualquer custo.
o A busca pelo prazer é a rotina do homem moderno.
o As consequências disso é que quando não conseguem realizar seus
desejos, essas pessoas sentem-se frustradas e tristes.
o Um exemplo bíblico de renúncia nessa área:
§ José – Gn 39;
§ José no Egito renegou à tentação da mulher de Potifar;
§ Embora ninguém estivesse vendo, sabia que Deus vê todas as
coisas (Provérbios 15.3 – Os olhos do Senhor estão em todo
lugar, contemplando os maus e os bons);
§ Preferiu ser prejudicado a pecar contra Deus;
§ A consagração de sua vida seria a preparação necessária para um
futuro de sucesso.

CONCLUSÃO
•
•
•
•

A questão é que estamos tão acostumados a ganhar que achamos que estamos
perdendo quando renunciamos algo;
Somos tentados todos os dias a vivermos uma inversão de valores, que não
condiz com o reino de Deus;
Mt 6.21 – “porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração”.
Às vezes será necessário renunciar até mesmo nossa razão, abrindo mão de algo
que sabemos ser correto, para esperar na justiça de Deus. (I Co 6.1-8)
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