
  

 

 
“Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para 

si”. Romanos 14.7 Revista e Atualizada 
 

Você pode ainda não ter a experiência de um casamento, mas 
imagine como a vida de duas pessoas se transforma diante de uma 

aliança conjugal? Bem, pelo menos deveria se transformar! Vários 
costumes, gostos, amizades, têm que ser ajustados em função do 

bem estar com o cônjuge. A ideia é que um procurará, ao máximo, 
agradar o outro em amor! Às vezes será necessário renúncia, outras 

vezes compreensão, perdão, e assim seguem motivados a viverem 

juntos.  
  

Sabia que esse modo de vida é uma figura da maneira como 
deveríamos viver para Deus?  O grande erro, assim como acontece 

em alguns casamentos, é levar a vida de forma. Deus é seu mordomo 
ou o Senhor da sua vida? Você faz a escolha de andar com Cristo e 

essa é uma decisão é viver em função do seu Senhor sendo servo.  
  

O Senhor Jesus morreu na cruz por nossa causa, por amor a 
nós. Tê-lO no coração significa assumir a participação com Ele na 

morte e, logicamente, também na ressurreição para uma vida eterna. 
Assim, todo aquele que crer que Ele passou por tudo isso a fim de 

que tivéssemos essa “esperança”, torna-se também participante com 
Ele da vida.  

  

É a partir do aceite do convite de andar com Cristo que o seu 
modo de vida passa a trilhar um caminho segundo o coração do 

Senhor! Essa decisão expressa que: “não vivo mais para mim 
somente, mas meu maior interesse é viver de forma a agradar ao 

meu Deus!”  
  

Viver para Deus é colocá-lO como prioridade zero sobre todas 
as coisas. Enquanto que viver para si mesmo implica em ser o centro 

de sua  própria vida, implica em assumir o risco de estar só diante de 
um mundo desumano e cruel! O Senhor Deus respeita a sua escolha 

dia após dia, e assim será até a consumação dos tempos! Porém 
ressalto que àquele que procura viver para Cristo, com Ele viverá 

eternamente. No Contrário, o “Mundo” que não adota ninguém, mas 
mantém cativos os que são seus, tornará a ser seu senhor!  

 

Pense Nisto 
 

Então hoje é o dia de decisão, resolva em que sentido sua vida 
seguirá! Entregue o controle de sua vida a Deus e experimente uma 

vida abundante. Lembre-se: "Nenhum de nós vive para si mesmo..." 



  

 

Ore 

 
"Amado Deus confrontado pela Sua Palavra percebo o quanto sou 

egoísta, principalmente no meu relacionamento Contigo. Tem 
misericórdia de mim Senhor e ajuda-me compartilhar com meu 

próximo o amor que recebo de Ti. Por Jesus. Amém" 
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