
A LEI DE GERSON PODE SER SUA PEDRA DE TROPEÇO
 

 
 

 

 GOSTO DE LEVAR VANTAGEM EM TUDO, CERTO? 

 

Esse pode ser o maior erro de sua vida, querer levar vantagem em tudo, querer ser sempre o primeiro;
querer estar sempre no topo, sempre em evidência. 
 

-         a parábola dos primeiros assentos e dos convidados – LUCAS 14. 7-11

 
  “ E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-
lhes: -  Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar; não
aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu; -  E, vindo o que te convidou a ti e a ele, te
diga: Dá o lugar a este; e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. -  Mas, quando
fores convidado, vai, e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te
diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. - 
Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar
será exaltado.”

 

•        Quantos não estão caindo nessa tentação de querer ser o destaque, em querer ser
exaltado?

•        Quantos líderes religiosos/vasos de Deus não estão achando que eles é que estão
fazendo milagres e não Jesus? Quantos não acham que o poder é deles e não de
Jesus? Sabe qual é o final desse tipo de pessoa? – A QUEDA!

•        Aqui  vai  algo  muito  sério  agora...!  Quantos  profetas  não  estão  aí  dando
profetadas, dizendo que Deus está revelando isso ou aquilo, que Deus está dizendo
assim e assim – e na verdade aquilo não vem de Deus.       (mostrar que  Deus revela
o oculto e o escondido àqueles que o buscam).

•        Jesus  disse:  “ porque surgirão  falsos  cristos  e  falsos  profetas  e  farão grandes
sinais e prodígios, que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos”.

•        É por isso que muitos escândalos estão surgindo a cada dia e sujando o nome de
Jesus e espantando cada vez mais aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. ...

•        Jesus disse: “Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crêem em
mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma má de azenha, e se
submergisse na profundeza do mar.”



•        Quantos  não  estão  fazendo  a  obra  de  Deus  com o  único  intuíto  de  ganhar
dinheiro? Criando emoções fortes, enganando o público ouvinte?

•        Mas saiba de uma coisa, que Deus está vendo tudo, nós temos um Deus que sonda
os pensamentos e corações. E os que brincam com Deus vão amargar, vão chorar de
arrependimento.

•        Quantos  não  estão  louvando  para aparecer  no  público  e  não para  agradar  ao
coração de Deus. ( contar a história do servo que queria louvar na igreja e o pastor só
o colocou para louvar quando terminou o culto).

•        Quantos shows cristãos não acontecem por esse mundo afora, grandes multidões
vão assistir, e lá nos bastidores acontece de tudo...sem falar no emocionalismo – e
quando as pessoas saem de lá continuam vazias – por quê?

•        Porque o intuito  não foi  louvar a  Deus,  mas aparecer,  ser  um grupo famoso,
conhecido.

•        Quantos dentro das igrejas não fazem de tudo para aparecer? Para serem famosos?
Puxam o tapete do outro, apontam os pecados dos outros e não vêem a trava no
próprio olho?

•        Escute,  nós temos um Deus que trabalha no silêncio,  que sabe a intenção das
nossas obras. Ele sabe se o que estamos fazendo é para engrandecê-lo ou o nosso
próprio nome.

•        Será que você se encontra nessa situação? Da filosofia da lei de Gerson? Se a
trombeta tocar agora será que você sobe? Reflita!

•        Será que você vem fazendo a obra de Deus ou a sua obra?

•        Durante o ano, quantos projetos você traça para Deus? Pelo menos um? E quantos
projetos você traça para sua vida? Medite nisso!

•        Vou parafrasear aqui mais uma vez o que John Kennedy disse certa vez: “Não
pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu
país”; e nós dizemos: “ Não pergunte o que Deus pode fazer por você, mas o que
você pode fazer pelo reino de Deus.”

•        Você sabe qual vai ser a primeira coisa a acontecer logo após o arrebatamento?
Nós vamos ser galardoados, premiados pelas obras em prol do Reino de Deus que
fizemos aqui na terra.

•        Imagine agora você, quando chegar lá em cima e o Senhor perguntar: “ o que
você  fez pelo  reino  dos céus e  você  disser:  ‘não tive  tempo Senhor,  trabalhava,
estudava, cuidava dos meus filhos...e muitas outras desculpas...

•        Mas que vergonha será chegarmos perante o Senhor com as mãos vazias. E tudo
porque tivemos preguiça espiritual, uma negligência sem fim.



•        E tudo porque seguimos a Lei de Gerson, só olhamos para o nosso bem-estar,
somos egoístas, egocêntricos.

•        Não oramos pelos missionários que estão longe, dando a vida pelo evangelho; não
oramos pelos jovens, não oramos pelas crianças, não oramos pelos nossos vizinhos –
só oramos por nossa parentela, pelos nossos familiares.

•        É o nosso egocentrismo do dia-a-dia. Queremos as bênçãos de Deus, mas não
queremos acordo com o Deus da benção! Essa é a verdade!

•        Somos discípulos de Gerson e não de Jesus!

•        Será que nos atrevemos a dizer que somos verdadeiros seguidores de Jesus?

•        Será  que  também temos  feito  o  social?  Temos ajudado  os  necessitados?  Ou
simplesmente vamos para a igreja e achamos que tudo está bem? Enquanto dentro da
própria igreja tem necessitados e não estamos nem aí?

•        Está na hora de quebrarmos essa máscara de cristão e sermos realmente servos de
Jesus. Seguirmos um cristianismo puro, sem falsidades, negligencias...

•        Está  na  hora  de  sermos realmente  discípulos  de  Jesus,  agirmos sem interesse
próprio, mas visando apenas o reino de Deus.

•        Está na hora de vivermos como na igreja antiga, os primeiros cristãos, esperando
Jesus voltar a qualquer momento. Porque parece que vivemos como se Jesus nunca
fosse  voltar.  Fazemos o  que dá  na  cabeça,  não  querendo  nem saber  se  estamos
desagradando ou não a Deus.

•        Está na hora de  fazermos um auto-análise em nossas vidas, para saber se estamos
sendo dignos de entrar no reino de Deus, porque nem todo aquele que diz Senhor,
Senhor, ganhará o reino dos céus. Está escrito!

•        Está na hora de abandonarmos de vez a Lei de Gerson e seguirmos a lei de Jesus.
Fazermos valer o sangue derramado na cruz do calvário.

•        Está  na  hora  se  sermos honestos,  humildes,  desprendidos  desse  materialismo
mundano.

•        Está na hora de nos alegrarmos com a vitória do semelhante e não de sentir inveja
ou até mesmo raiva.

Vamos agir rápido, não temos muito tempo.
Jesus vem e não podemos ser pegos de surpresa.

Haja enquanto ainda há tempo.
Seja um verdadeiro, bom e fiel servo de Deus.

Que Deus o abençoe em nome de Jesus.


