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JÁ FIZ A MINHA ESCOLHA

Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para 
quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:67-68 

Hoje é muito difícil não ter a famosa “concorrência”... tudo que vamos comprar tem uma pesquisa de valores, 
qualidades, formas, tamanhos, cores, ajustes e etc! É o mundo do MERCADO,  Vender e Comprar! É uma 
marca, uma potência, e tantas as coisas que coopera para a decisão de ficar ou não com o produto!
Você já se arrependeu de comprar algo? Você já devolveu algo que você comprou? Certa feita comprei um HD 
Externo e quando chegou parecia mais um bloco de cimento, então pensei, porque comprei este “troço”? Deveria 
não ter feito isso... poderia ter pensado melhor e voltado atrás! A vontade é devolver!

A pergunta deste  texto de João 6:67 Quereis vós também retirar-vos?  “Também”... sabe porque também??? 
Porque muitos, muitos tinham se “arrependido” de estar seguindo Jesus... Olha o que diz: João 6:66 Desde então 
muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. (((Muitos)))...  Jesus havia despejado 
um discurso duríssimo para seus seguidores; falando  de um evangelho não de Oba Oba, mas sim de preço a ser 
pago. Veja, ele havia multiplicado os pães e peixes, um grande milagre, havia andado sobre o mar; tremendo 
isso, né não? Quando alguém fosse olhar para Jesus iriam dizer, esse ai é o “cara”; multiplica pão e peixe e 
anda sobre o mar... maravilha seguir a ele hein, poderoso demais, mano... mas a partir do vs 26, Jesus começa 
um discurso duríssimo: Estão me procurando por causa do pão que multiplico não, é? Jesus começa a ensinar 
aquela multidão que eles deveriam correr atrás do pão que não perece, que é o pão espiritual, ele mesmo, Jesus; 
Ele  é o pão vivo que desceu do céu, e as vezes nós queremos só o pão  aqui da terra; com este discurso muitas 
pessoas ficaram enfezadas! E ainda completou, quem comer de mim, terá a vida eterna; bastou isso... muitos 
foram saindo de fininho, pois não queriam compromisso e só ficaram os doze;

Talvez muitos pensaram assim: Ihhh, pensei que ia ter pãozinho de novo e peixinho também; pensei que ia sair 
daqui com a barriguinha cheia, acabei saindo com o lombo ardendo...vou caçar meu rumo...Mas os doze 
ficaram...  Jesus  pergunta para eles: “E vocês, não querem ir também?” Hoje Ele pergunta a você, e aí, não quer 
me abandonar também? Não quer escolher outra coisa? Olha o que Pedro diz: “Para quem iremos, só tu tens as 
palavras da vida Eterna.”!!! Em outras palavras... EU JÁ FIZ A MINHA ESCOLHA!

Quando eu escolho a JESUS, automaticamente algumas coisas começam a ser renunciadas... Tudo aquilo que me 
afasta de DEUS e das coisas de DEUS começam a ser renunciadas. Quando eu escolho o “AZUL” eu de certa 
forma renuncio o “AMARELO”, quando eu Escolho a “DIREITA” eu renuncio a “ESQUERDA”, pois toda 
escolha gera renúncia...

O que você ja renunciou por Jesus? O que você já abriu mão por Cristo Jesus? Lucas 14:26 Se alguém vier a 
mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria 
vida, não pode ser meu discípulo.
Quero que você saiba que Jesus não é um produto de prateleira, que pegamos olhamos, olhamos, lemos o rótulo e 
colocamos de volta no lugar, isto é, quando deixamos no lugar... muitas vezes percebo no mercado onde faço 
compras, que todos os caixas tem um carrinho próximo, onde as pessoas colocam os produtos que desistiram de 
comprar. Quantas coisas deixadas ali, por achar caro, sem importância... onde você tem deixado, largado ou até 
mesmo trocado JESUS? QUAL É A TUA ESCOLHA? 
Todos os dias temos oportunidades de “voltar atrás”, de deixar de seguir Jesus, até porque o evangelho ele não é 
uma prisão, e sim LIBERDADE! Existe uma “concorrência”, “produtos” para oferecer algo melhor... Bebidas, 
Drogas, Mentiras, Baladas, Fama, Sucesso, e tantas outras... MAS EU JÁ FIZ A MINHA ESCOLHA, EU 
ESCOLHO DEUS! Hoje é um dia de entrarmos na presença do Senhor Jesus e dizer a ele, você é o mais 
importante para mim; não há outro como tu; tem muita coisa boa ai fora, tem até vida ai fora; mas vida eterna é 
só o Senhor JESUS que tem;  JÁ FIZ A MINHA ESCOLHA, NEM ADIANTA OFERECER OUTRA COISA, 
EU ESCOLHI A TI JESUS!
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