
  

 

 
 

16 – QUEM É O MEU SENHOR? 
 

Quebra gelo: Você já brincou de “O Mestre mandou”? Compartilhe com o grupo como foi sua experiência. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Agradeça ao Senhor por você poder estar presente no encontro de Hoje; 

• Ore pela família hospedeira e por proteção para todos que ainda não chegaram no encontro de hoje; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor no esplendor do seu santuário." - 

Salmos 29:2 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Romanos 10.9 - “Se, com a tua boca, confessares Jesus como 

Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”  

No último domingo tivemos a alegria em nossa celebração dominical de conhecermos um pouco mais sobre 

como nos tornamos discípulos de Jesus. A luz de Mateus 16. 24 a 27 nos aprendemos que o caminho para ser 

verdadeiramente um cristão passa pela morte; afinal Jesus foi claro em nos dizer: “Se alguém quer vir após 

mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.”. O “morrer para si mesmo” é o primeiro passo para 

uma vida vitoriosa em Cristo e para nos tornarmos um discípulo de Cristo. “O chamado de Cristo para o 

Discípulo é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus” - Keith Phillips  
 

O “morrer para si mesmo”, consiste em: 
 

1º – Se faz necessário ter a Cristo como meu “senhor” – não apenas como meu “salvador”; 

2º – Se Cristo é meu o “senhor”, eu sou “servo”;  

3º – Como “servo” tenho uma “missão” a cumprir. 

 

Tudo começa reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor. Ter a Jesus Cristo como o Senhor em nossas 

vidas, e você verdadeiramente estar disposto a uma mudança radical de vida. Está é uma grande verdade omitida 

a muitas pessoas neste tempo presente. Vidas preciosas que de bom coração querem seguir a Jesus, mas não lhes é 

apresentado o verdadeiro evangelho que transforma e nos afasta dos pecados. Não sei se lhe contaram (tenho 

certeza que sim, mas, se isso não aconteceu preciso lhe dizer): a partir do momento em que você entregar a sua 

vida para Jesus, haverá mudanças radicais nela.  

Quando nos colocamos nas fileiras do discipulado, estamos dizendo que estamos dispostos a ouvir o que Jesus 

diz, a olhar para o que Ele faz e a seguir o seu exemplo. Em resposta ao grande amor dEle demonstrado na cruz, 

somos chamados a amá-lo de todo o nosso coração e honrá-lo em todas as nossas atitudes. Por isso o convite é para 

recebê-lo como “Senhor” de nossas vidas.  

Vivemos um tempo onde a palavra senhor tem se tornado uma palavra repudiada por muitos de nós. Você já 

ousou chamar alguém de senhor, usando a palavra como um forma gentil de se tratar? Somos quase massacrados! 

– Senhor está no céu! E assim que muitas vezes ouvimos. Um dos dicionários da língua portuguesa define senhor 

como:  

- Senhor: sm (lat seniore) 1 Tratamento dado por cortesia a qualquer homem a 

quem ou de quem se fala ou escreve e que se usa só ou anteposto ao nome: Fale, 

senhor X. Que disse o senhor? Que disse o senhor X? 2 Soberano, chefe; título 

honorífico de alguns monarcas. 3 Homem de alta consideração; nobre. 4Título de 

nobreza de alguns fidalgos. 5 Proprietário, possuidor, dono absoluto; possuidor de 

algum Estado ou território. 6 Aquele que tinha autoridade feudal sobre certas 

pessoas ou propriedades; proprietário feudal. 7 Tratamento de criados para os amos. 

8 Dono da casa. 9 O marido em relação à esposa. 10Deus, Jesus Cristo. 11 A hóstia 

consagrada; o viático 
 

A palavra “Senhor” hoje não tem o mesmo significado de quando Jesus estava aqui na terra. Por mais que 

o dicionário possa definir com um sentido semelhante, a sua forma de uso é bem diferente. Juan Carlos Ortiz em 



seu livro “O Discípulo” diz algo interessante4. Ele mostra que a palavra era usada naquela época para a maior 

autoridade, o número um, o homem que estava a cima de todos os outros, o dono de toda a criação.  

Este vocábulo grego “Kyrios” (que significa senhor) com inicial minúscula era usado pelos escravos para 

se dirigirem ao seus amos. A mesma palavra com inicial maiúscula, era aplicada apenas a uma pessoa do império 

romano – a Cesar. O césar romano era o Senhor. No dia a dia, nas ruas de Roma, quando os funcionários públicos 

se encontravam passando uns pelos outros nas ruas, eles saudavam uns aos outros dizendo: “Cesar é Senhor!” E a 

resposta invariavelmente era “Sim, Cesar é o Senhor!”. Fruto destas crenças os cristãos enfrentaram duros 

problemas. Pois a serem saudados: “Cesar é o Senhor” os cristãos respondiam, “- Não, Jesus Cristo é o Senhor”. 

Em muito pouco tempo esta prática trouxe muitas dificuldades e perseguições ao cristãos. Afinal eles claramente 

estavam dizendo: nós estamos sujeitos a um outro tipo de autoridade. Jesus é o nosso Senhor.  

Esta mesma mensagem para este tempo, de alguma forma ela é muito confrontada, não de maneira tão clara 

como César, mas em nossas atitudes e em nossas vidas, nos de alguma maneira queremos ter a Cristo, como o 

nosso “Salvador”, nas nem sempre como o nosso “Senhor”. Estamos vivendo um tempo onde o homem busca ser 

o centro do universo. Ele quer ser o senhor. Jesus como “Salvador” é aquele que cura o nosso corpo, nos livra da 

violência, nos abençoa financeiramente e nos salva de todas as situações que estamos envolvidos. Jesus como 

“Salvador” é aquele que o homem sempre apela pelos seus interesses humanos.  

No entanto, se verdadeiramente queremos viver como discípulos de Jesus e fazermos diferença nas nossas 

vidas, a primeira coisa que precisamos repensar durante estes dias, é sobre o senhorio de Cristo sobre nossas vidas.  

Cristo é o seu dono? O seu direito de propriedade já está nas mãos do Senhor Jesus? E sobre isso que 

iremos meditar hoje. 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – Quando brincamos de “O mestre mandou” o que mais gostamos é de “ser o mestre”. No entanto, 

compartilhe com o grupo: no dia a dia você tem facilidade de ser dirigido por outras pessoas? Comente. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

02 – Como você compreende esta afirmação do apóstolo Paulo em reconhecer a Cristo como o “Senhor”? 

Compartilhe com o grupo 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

03 – Ao seu ver, atualmente queremos mais a Jesus como nosso “Salvador” ou como nosso “Senhor”. Divida 

conosco o que está em seu coração. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

04 – Se alguém lhe perguntasse: quem é seu mestre? Qual seria sua reposta? O seu direito de propriedade já 

está totalmente nas mãos do Senhor Jesus? Compartilhe com seu pequeno grupo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (20 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar 

para participar do PGM na próxima semana? __________________________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 
 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco as 18h 

em Samambaia.  
 

 


