
Servos, senhores, interesseiros e interessados. 

  A grande missão de Jesus Cristo ao vir a esta terra era anunciar a 

mais linda mensagem que qualquer ser humano poderia ouvir: que “Deus amou 

o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele que nele 

crê não pereça tenha a vida eterna”. João 3:16 

  Junto com esta notícia de maior relevância e estando em meio ao 

povo escolhido de Deus com mensagens específicas para eles e muitas destas 

mensagens ainda nos alcançam hoje, o evangelho de Jesus Cristo abrangia 

mensagens de interesses da vida comum do dia a dia, porém a maior parte 

delas era de interesse eterno, pois estava em jogo a salvação de almas pelas 

quais ele iria morrer. 

  Ao longo de seus três anos e meio de ministério, muitas pessoas 

receberam inúmeras bênçãos direto da mão daquele que era o Salvador da 

humanidade. Muitas se aproximavam de Cristo, mas nunca o aceitaram, outros 

o aceitaram prontamente, outros só gostavam de milagres, outros só de 

comida, outros só da cura e outros alimentavam sonhos que sequer passavam 

na cabeça de Jesus. 

  Ao estudar a palavra de Deus mais acuradamente e principalmente 

algumas pessoas que tiveram contato direto com Cristo e outras nem tanto, 

fiquei pensando que poderíamos dividir os interessados no evangelho em 

quatro grupos de pessoas: os servos, os senhores, os interesseiros e os 

interessados. 

  Tão logo Jesus começou o ministério ele efetuou um grande 

milagre. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus Naquelas primeiras 

manifestações do poder, milhares de pessoas começaram a receber as bênçãos 

materiais que o evangelho trouxe: comida, bebida, cura de doenças e alívio 

material. No meio desse contexto todo, um menino aceita o evangelho na 

forma de servo. Aquele garoto levanta de manhã cedo, recebe seu lanche, pega 

o endereço e se direcional para ouvir o mais novo pregador daquelas bandas. 

Talvez a própria família do garoto tenha ido junto e é muito provável que isso 

tenha acontecido. Quando Jesus pede para os discípulos alimentarem a 

multidão eu quero crer que centenas de famílias deveriam ter levado seu lanche 

e ao longo da mensagem devem ter comido sua refeição. Muitas crianças que 

foram assistir com seus pais, com certeza já haviam recebido suas porção. 

Aquele menino com certeza não era o único que tinha levado o lanche, mas 



quando os discípulos pediram seu lanche para oferecer a Jesus, ele 

prontamente serve ao Senhor. 

  Nesta categoria de servos encontramos alguns discípulos que 

prontamente largaram tudo para servirem a Jesus e colocaram seus recursos, 

seu barco, o produto de seu trabalho que eram peixes diretamente na causa do 

evangelho. Vamos ver a reação de alguns discípulos quando o evangelho os 

alcançou. Abramos a palavra de Deus em. 

  Enquanto Jesus continuava pregando o povo alimentava a 

esperança de que aquele estranho pregador viesse a ser o redentor da nação 

judaica e muitos alimentavam o desejo de sair da categoria de servos dos 

romanos para serem os senhores dos romanos. Muitos desses judeus ficaram 

extremamente impressionados com os milagres da cura, os milagres de 

melhoria de visão, milagres de multiplicação de pães e peixes, transformação da 

água em vinho e começaram a sonhar sem fazer dele o seu rei, pois ninguém 

tinha visto tanta manifestação de poder vindo de um ser humano. 

  Uma mulher em especial simboliza as pessoas que se aproximaram 

e se aproximam de Cristo até hoje atraídos pelo poder que Cristo tinha e o 

desejo de ver os filhos bem colocados politicamente. Vamos abrir a palavra de 

Deus e ver o que podemos aprender com a mãe de Tiago e João. Esta mulher 

lembra uma categoria especial de pessoas que querem que seus filhos tenham 

um bom emprego público, mas que querem entrar sem concurso público, sem 

estudar, sem competir com os demais. Eles querem o sucesso dos filhos, mas 

quebrando as regras, entrando com cargos comissionados, isto é remunerado, 

mas passando por cima do esforço dos outros. No fundo no fundo essa mulher 

representa todos os que se aproximam de Cristo apenas para serem senhores. 

Não estão interessados em servir. Só querem mandar, querem estar à direita e a 

esquerda do poder e como ela milhares e milhares de cristãos ambicionam o 

poder, a senhoria e o conforto, mesmo dentro da igreja. 

  Ao longo de seus anos de ministério surgem pessoas inusitadas na 

vida de Jesus: pescadores, doentes, cegos, prostitutas, médicos, soldados, 

bandidos, coletores de impostos, fariseus e publicanos. Um dia, porém foi 

diferente na vida de Jesus, pois a pessoa que o procurou o procurou de noite. 

Vamos extrair algumas lições da vida de Nicodemos: a primeira era que ele 

representa a categoria dos interessados no evangelho representa a categoria 

dos que conhecem um pouco da verdade, mas não toda a verdade, representa a 

categoria das pessoas que demoram um tempo e se sentem envergonhas 



quando se fala em aceitar a Cristo como salvador pessoal. Os interessados no 

evangelho foram muitos e muitos durante o ministério de Jesus nesta terra e 

tão logo Jesus ressuscitou muitos desses foram para o céu com ele. Nicodemos 

também representa a categoria dos letrados e estudados e que acham que por 

não conhecerem a verdade precisam de mais alimento sólido e foi exatamente 

isto que ele fez. Foi procurar a verdade com o autor da verdade. Nicodemos foi 

buscar água direto no poço. Foi buscar comida direto na lavoura. Não se 

contentava com a religião fria e legalista que tinha abraçado e foi atrás da 

verdade e quando ele se deparou com a verdade, que era Cristo, viu que todo o 

seu conhecimento religioso estava muito longe das grandes verdades que Cristo 

tinha para ensinar.  

  Um interessado que tem um encontro com Cristo não permanece 

muito tempo nesta categoria. Ele acaba virando servo e depois da morte de 

Jesus Cristo, os recursos e a influência de Nicodemos muito ajudaram na 

pregação do evangelho. 

  Na categoria interesseiros, podemos mencionar algumas 

figurinhas carimbadas da Bíblia que representam aqueles falsos cristãos de 

todas as épocas que só aceitam a Jesus em troca de vantagens temporais: 

vemos Judas e sua paixão por controle e por dinheiro, vemos Ananias e Safira 

com a mesma herança de Judas, vemos Demas, que aceitou o evangelho e 

depois por amar a Cristo, preferiu o mundo e apostatou, vemos Elifaz que 

queria comprar a peso de ouro o dom de cura que Cristo deu a Pedro e aos 

discípulos.  

  Quando o evangelho te alcançou a que categoria você pertencia? 

Seu relacionamento com Cristo já o fez mudar de categoria? Você ainda vem à 

igreja só atrás do pão e do peixe? Talvez você seja com um daqueles milhares de 

judeus que só queriam mergulhar no tanque de Siloé, depois de receber um 

pouco de lama nos olhos que Jesus tinha acabado de colocar? Será que seu 

relacionamento com Cristo só se limita a receber, receber e receber bênçãos 

temporais? Será que cargos e carreira eclesiástica te fascinam? Ser um 

departamental e fazer eventos para milhares é o seu foco? Será o poder, o 

senhorio e as mordomias que o levam a servir ao Senhor?  Você consegue hoje 

amá-lo, adorá-lo, curtir sua companhia, sua presença, consegue servi-lo de toda 

a sua mente e seu coração? Servir ao Senhor continua ainda ou já fez parte da 

sua vida?   

  Que possamos todos repensar nossa posição ao lado de Cristo. 


