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A DIETA DE JESUS 

“Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe 
rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para 
comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-
lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a 
vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra.”  (João 4:30-34) 

O Senhor Jesus, durante todo o tempo em que esteve na terra, sempre priorizou o Reino de Deus e Sua 

vontade. Durante os seus três anos de ministério, ele nunca tirou “férias”. Sua vida foi sempre pautada 

por realizações ministeriais. 

Da mesma forma nós, cristãos, servos do Senhor Jesus, nunca podemos abrir mão das nossas 

atribuições perante o Reino de Deus. E cada um de nós possui uma chamada específica – feita pelo 

próprio Deus – para realizar algo que seja voltado aos propósitos de Deus (cf. João 15:16; Marcos 

16:15). 

Mas, infelizmente, muitos crentes não pensam assim. Entendem que, por não serem pastores, diáconos 

ou líderes de algum departamento ou ministério, não possuem obrigações dentro do Reino de Deus. 

São “servos” que não servem e, em muitos casos, ainda exigem que sejam servidos pelas demais 

pessoas. É gente com visão de “trono” e não de reino. 

O Senhor Jesus, sendo Deus e Rei, afirmou que Ele tinha vindo ao mundo para servir (Marcos 10:45). 

Mas muitos, dizendo-se “filhos do Rei”, só querem que as outras pessoas os sirvam. Eles mesmos não 

querem pagar o preço de serem servos. 

Não há problema algum em sermos crentes “vegetarianos” (partidários da alimentação exclusivamente 

vegetal), mas Deus não aceita crentes “vegetais” (), que não se movem, apenas sugam os nutrientes 

que estão ao seu redor. A Palavra de Deus é bem clara quando afirma: 

“Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi 
aperfeiçoada... Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim 
também a fé sem obras é morta.” (Tiago 2:22,26) 

Não estou afirmando que devemos ser “ativistas”, estou apenas tentando te desafiar a abraçar algo que 

é infinitamente maior do que os nossos interesses pessoais. A dieta espiritual de Jesus sempre foi a de 

fazer a vontade do Pai. E abriu mão de muitas coisas em prol desse propósito. 

E você? Do que é feita a sua dieta espiritual? Você é alguém que serve ou você apenas tem se servido 

dos outros? Há três classes de pessoas dentro das igrejas: a) as que fazem acontecer; b) as que esperam 

acontecer; c) as que torcem para que nada aconteça. Qual delas é você? Que Deus nos abençoe e nos 

desperte para que assumamos o nosso papel no Reino de Deus e cumpramos a missão para qual Ele 

nos chamou! 


