
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

JESUS BARATO 

Tudo tem um preço, tudo custa alguma coisa inclusive a salvação. Algumas pessoas falam que a salvação é de 

graça mas não é de graça, foi pela graça de DEUS, porém teve um preço, e digo mais... UM BOM PREÇO! 

Pode não ter custado nada para você, mais teve preço. 1 Coríntios 6:20 Porque fostes comprados por bom 

preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.  

 

Nada é de graça tudo tem um preço, e tudo que tem preço necessitou de tempo de alguém dedicado para a sua 

obra,  então, o que custa não são as coisas mais o tempo da pessoa gasto na construção do produto. Pois as 

coisas podemos recuperar mas o tempo não se recupera, o tempo é um investimento e nesse investimento você 

não pode perder! E a grande parte dos investidores estão perdendo muito tempo com futilidades,  tais como 

ressentimentos e orgulho. No que você tem perdido tempo?  

 

Mateus 26:15 E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram trinta moedas de 

prata,  JUDAS NÃO VENDEU JESUS PELO PREÇO DE UM ESCRAVO, JUDAS LEILOU JESUS E 

ACEITOU O PRIMEIRO LANCE. Olha o que diz: Que me quereis dar Mateus 26:15 Se o valor fosse menor  

assim o faria mas, para que se cumprissem as escrituras foram 30 moedas de prata cerca de 6 a 16 mil reais. 

Zacarias 11:13 O Senhor, pois, disse-me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. 

E tomei as trinta moedas de prata, e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor.   

Esse foi o preço que Ele foi avaliado pelos príncipes e sacerdotes! A pergunta é,  por quanto Ele é avaliado por 

você? Derrepente é por expressões muito conhecida do tipo: “Mas Ele(a) me magoou”, “mas ela me ofendeu”, 

“Mas isso não é justo”, “não vou perdoar”, “é grande a tentação” “eu não entendo”, “é difícil”, “é 

complicado”QUAL O PREÇO DE JESUS? QUAL O VALOR DE JESUS? 

 

Jesus esta barato demais! Está sendo trocado PELO ORGULHO, PELA AMBIÇÃO! Se esta precisando de 

dinheiro é por que precisa de dinheiro então tem que dar um jeitinho, se não esta precisando de dinheiro é por 

que não tem tempo para perder com Cristo, Evangelho, lavagem cerebral, igreja, células, comunhão. 

JESUS ESTA MUITO BARATO, as pessoas chegam para satanás e dizem o que você quer me dar pelo meu 

Cristo? Satanás como é astuto já não esta mais oferecendo grandes coisas, pois viu que o povo esta aceitando 

qualquer bagatela. Ele o (diabo) diz: toma um parceiro! As pessoas dizem: do sexo oposto! Ele responde: não 

só tem do mesmo sexo, esta na moda e estão usando este modelo muito! Elas respondem: não tem problema 

esta na moda, então vou levar. 

 

E ele, o diabo oferece, tem uma ira pra você descarregar no fulano afinal ele merece! tenho também um gole 

de cachaça e um trago, aqui também tem algumas pornografias e sexo ilícito, palavrões na hora da raiva 

porque é difícil se controlar né? Essa aqui esta tendo muita saída tenho trocado muitos Cristos, as pessoa não 

se controlam e usam muito Tenho aqui também o evangelho do não é bem assim, ele(a) me causou muitas 

feridas, isso não tem nada  haver, eu acho que é assim! 

Quem sabe se eu perguntasse o que tem mais valor em sua vida, você diria DEUS! E se eu insistisse em dizer: 

Coloca um Preço: Você me responderia: Ele não tem preço... se não tem preço, porque vendemos? JESUS 

ESTA BARATO MAIS ESTA MUITO BARATO MESMO,  POIS AS PESSOAS NÃO SABEM O VALOR 

DO TEMPO, ELE PASSOU UMA ETERNIDADE TE PLANEJANDO PARA TE FAZER PERFEITO 

IMAGEM E SEMELHANÇA DELE, E QUANDO VOCÊ VENDE ELE ESTA SE VENDENDO, E 

QUANDO VOCÊ SE VENDE ESTA VENDENDO ELE POIS VOCÊS SÃO UM. Romanos 12:5 Assim nós, 

que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.   
 

Pare de oferecer o JESUS por bagatelas, pois nada paga o que Ele representa pra você! Você só é o que por que 

Ele o fez, não o troque por nada, IRA NENHUMA, MEDO OU DOR, SEXO E DROGAS VALÉM MAIS 

QUE ELE! Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros 

uns dos outros. Efésios 4:25 

Criticamos muitas vezes Judas, porém por menos o entregamos! Reflita, analise, olhe dentro de si, e veja 

qual tem sido o preço de negar, de vender Jesus! Quando aparecer “alguém” querendo comprar Jesus, 

diga: DESCULPE, ESTE AQUI EU NÃO VENDO! (Leia João 3:16).  

Te amo DEUS por nos ofertar o que tinha de Melhor nos céus... TEU FILHO JESUS! 
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