
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 
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Noss 

Abandonar a religiosidade e viver o evangelho! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.13 de Setembro de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Mateus 21:28-32 
INTRODUÇÃO 

 Religião - é um termo que vem do latim que significa religação com o Divino.  Podemos dizer que é um conjunto de crenças e 

filosofias que são seguidas por pessoas de acordo com ensinamentos e costumes de uma religião.  Na pratica são padrões, regras, 

rituais e procedimento. Religiosidade - Para mim de modo muito simples é quando o homem observa as regras, observa os 

preceitos, observe os rituais, mas vive sem nenhuma aproximação do que Jesus ensinou e viveu.    Alguém disse que o Evangelho é 

a superação da religião. A boa nova de Jesus quando alcança um homem ele passa ter o desejo de imitar o que Jesus viveu. “aquele 

que permanece nele, deve andar como ele andou”. (1 João 2:6).  LIÇÕES: O que significa abandono da religiosidade para viver o 

evangelho? 

1. Significa deixar Cristo viver em nós (Gálatas 2:19-20). 

Um filho recebe o pedido de seu pai para trabalhar em sua vinha e se recusa, e outro que recebe o mesmo pedido e prontamente 

diz: Sim senhor! O primeiro que disse que não ia se arrependeu e foi e o que disse que ia não foi. E quando Jesus pergunta aos seus 

ouvintes qual deles fez a vontade do pai? Eles respondem o primeiro. E ai depois da reposta dos chefes dos sacerdotes e dos 

lideres religiosos do povo, Jesus diz a eles algo pesadíssimo aos religiosos (Mateus 21:31-32). Jesus estava dizendo que religiosos 

não entrariam no Reino de Deus e que meretrizes e publicanos tão odiados por eles os precederiam. O que eles fizeram diferente 

dos religiosos para poder ter direito a entrar no Reino de Deus? Exatamente o que Paulo nos ensina no texto aos Gálatas – (1) O 

antigo homem estava crucificado, estava morto.  (2) Mas o novo homem vivia, mas vivia com Cristo habitando nele. (3) Era um 

viver pela fé no filho de Deus. (4) Era um viver no exercício da graça, que recebia misericórdia e perdão pela graça, recebia todo o 

consolo divino pela graça. Pois Paulo diz: “Que me amou e se entregou por mim”. 

2. Meu viver é para Cristo e não para mim mesmo (2 Coríntios 5:15). 

O grande problema é que a maioria de nós busca a Deus sempre com um interesse, como um trampolim para crescer. Na parábola 

os principais sacerdotes e anciãos do provo representam o filho que não deseja fazer a vontade do Pai, mas sim apenas usufruir 

daquilo que o Pai pode proporcionar. Não permitiram Deus os curar do amor próprio, por que o mergulho foi superficial, a vida é 

consagrada a religião e não a Cristo. Viver o evangelho é procurar viver a verdade de fazer morrer o egoísmo, fazer o nosso eu ficar 

no lugar que lhe é devido e viver com todas as forças para Cristo.  

3. Ter em nossa memória Jesus Cristo ressuscitado (2 Timóteo 2:8). 

Os homens de Deus no passado sofreram pela causa de Cristo, morreram por Cristo, e viveram para Cristo e por Cristo. O interesse 

deles era ter acesso a uma pátria celestial. O galardão que interessavam a eles não era o galardão dos religiosos limitados aos 

aplausos e louvor dos homens na terra. “Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se 

envergonha deles, se ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade”. (Hebreus 11:16). Muitos com o passar do 

tempo sem perceber vai morrendo espiritualmente.  Existe o cumprimento das regras, dos rituais, dos processos, mas a vida com 

Deus é morta. O Cristo deles parece estar morto. Porque não existe manifestação da vida de Cristo neles. Por isso Paulo adverte a 

Timóteo que suas lembranças deviam ser de um Cristo não sepultado e inoperante, mas sim um Cristo vivo e ressuscitado. Um 

Cristo ressuscitado tem poder para transformar vidas, pode ensinar o homem como viver uma vida de expressão de quem vive o 

evangelho do Cristo Vivo.  O Cristo vivo é aquele que tem poder para fazer morrer em nós a hipocrisia de dizer como o filho da 

parábola: Vou trabalhar na vinha, mas não vai. 

Conclusão  

Os religiosos do tempo de Jesus condenavam Jesus porque ele curava no sábado. Os religiosos do tempo de Jesus expressavam 

ódio e desejo de matar. Os religiosos do tempo de Jesus desconheciam o que era um viver de amor a Deus e Sua justiça. Olhando 

do lado de fora eles pareciam estarem próximos de Deus, mas eles eram sepulcros caiados como Jesus afirmou a respeito deles. 

Que o Senhor nos livre de tudo isso, mas que a boa nova de Jesus em nosso coração seja uma boa nova hoje amanha e em todos os 

dias. Que o nosso Cristo não seja um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado e vivo. 

 

 

 

 
 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Como podemos deixar de viver  apenas na sistematização da religiosidade? 

b) Como aprofundarmos nossa consciência para viver o evangelho de modo verdadeiro? 


