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I – INTRODUÇÃO
Desprendimento é o ato de desligar-se das coisas materiais, desligar-se das preocupações
egoístas, desligar-se de tudo que possa impedir a presença de Deus em nossa vida.
A origem da palavra desprendimento é a junção do prefixo “des” que dá a ideia de contrário
com a palavra “prender”. Então, colocando-se o prefixo “des” na frente de “prender”, dá a idéia de
“soltar-se”. Daí, podemos tirar a ideia de que desprendimento significa soltar, deixar de ficar preso,
desligar-se.
Para melhor servirmos a Deus, temos de nos desprender de muitas coisas que nos
prendem e nos impedem de servi-lo. Quem está preso a determinadas coisas, não consegue servir
a Deus como deve, pois na situação de preso em que está não tem a devida liberdade para andar,
para agir, para tomar decisões, etc.
EXEMPLOS DE PRISÃO
DOENÇAS
E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há
dezoito anos Satanás tinha presa? Lucas 13:16.
Essa mulher era filha de Abraão porque tinha fé. Era uma eleita de Deus, mas não podia
servi-lo, pois estava doente. O Senhor Jesus tirou-a daquilo que a prendia, sua enfermidade.
Doenças são prisões e aqueles que estão enfermos precisam ser desprendidos.
Quem está preso em enfermidade não consegue servir a Deus como precisa, pois o corpo
não responde como deve. Por isso, precisamos nos achegar a Jesus e suplicar a Ele pela cura. Ele
é o médico dos médicos. E a Palavra declara que “pelas suas pisaduras fomos sarados”.
Também está escrito: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e
orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor;” Tiago 5:14
A Palavra declara que a oração da fé salvará o doente: “E a oração da fé salvará o doente,
e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.” Tiago 5:15
O servo de Deus deve buscar o desprendimento das enfermidades para que melhor possa
servir ao Senhor.

AUTOCONFIANÇA
Muitas vezes pensamos que temos de nos desprender somente de coisas negativas. Mas
existem coisas positivas que também nos atrapalham na caminhada e que precisamos nos
desprender delas.
A autoconfiança é muito prejudicial ao cristão. Não podemos pensar que por sermos bons,
por sermos certinhos, por não fazermos o que os outros fazem que Deus está obrigado a nos
abençoar. Ele nos abençoa sim, mas não por sermos bonzinhos, mas porque Sua graça nos
alcançou.
O apóstolo Paulo disse que:
“Ainda que também podia confiar na carne; se algum outro cuida que pode confiar na carne,
ainda mais eu: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de
hebreus; segundo a lei, fui fariseu; segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há
na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo.” Filipenses 3:4-7
Paulo diz aqui firmemente que aquilo que era lucro para ele, a sua condição de excelente
fariseu, ele considerou como perda para ganhar a graça do Senhor Jesus. Ele reconheceu que
seria salvo não por ser excelente cumpridor da lei, mas pela graça do Senhor Jesus que o
alcançou.
Não podemos nos julgar melhor do que os outros, que somos excelentes cristãos e por isso
Jesus está obrigado a nos salvar. Ele nos alcançou por Sua graça não por nossos merecimentos.
Se fosse por nossos merecimentos, Ele não precisaria ter morrido na cruz. Por isso, não devemos
olhar os outros por cima, como se fôssemos melhores que todo mundo. O que faz a diferença em
nós é a graça do Senhor que nos alcançou.
Temos que nos desprender também do farisaísmo, e reconhecer que Sua Graça nos
alcançou porque Ele nos amou primeiro. Temos de reconhecer que não são nossos talentos nem
nossas habilidades que irão alcançar o mundo, mas a graça do Senhor que irá tocar os pecadores
e promover neles o desejo de arrependimento.
DESPRENDER DE UM AMOR IMPOSSÍVEL
Quantas pessoas têm obsessão por algo que não pode ser. A obsessão é uma
preocupação doentia por algo, desejo doentio de ter algo que não se pode ter. O dicionário diz: “é
um sentimento, uma idéia, ou uma conduta que se impõe a uma pessoa atingida por uma neurose
obsessiva.”
É preciso se desprender dessas coisas para ser livre na presença de Deus. Muitas pessoas
ficam presas num amor não correspondido, num amor que não tem sentido. E com isso, não
caminham, não descobrem um novo dia, uma nova vida, uma nova perspectiva de vida.
Desprenda-se e viva.
Não podemos ficar presos na ideia de que tem de ser aquela pessoa. Temos de entender
que Deus tem o melhor para nós. Não fique preso, desprenda-se e viva o melhor de Deus pra
você.

Só podemos ter uma obsessão: Jesus. Devemos deseja-lo mais do que tudo. Ele é a joia
mais preciosa que podemos possuir. O amor maior que nunca nos decepcionará.
DESPRENDER DO PASSADO
O passado passou. Devemos viver o hoje. O Senhor Jesus diz que “Assim que, se alguém
está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” 2
Coríntios 5:17”.
Quando Jesus entra em nossas vidas, ele perdoa tudo que fizemos. Seu amor e
misericórdia nos renovam e vivificam. Temos de nos desprender do passado. Quantas pessoas
ficam amarguradas pelas lembranças do passado, por lembrarem o que foram e o que fizeram. Se
nos arrependemos de fato e buscamos o perdão do Senhor, então temos de aceitar que o sangue
de Jesus tem poder de apagar nossas transgressões. Se o Senhor nos perdoou, então temos de
perdoar a nós também. Se não conseguirmos perdoar a nós mesmos, como perdoaremos aos
outros?
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.” 1 João 1:7
Purificar significa limpar, tirar toda mancha. O sangue de Jesus tem poder de nos limpar e
nos tornar mais brancos que a neve em Sua presença. Então, porque ficar remoendo um passado
que para Deus já não existe?
O Senhor Jesus disse para a mulher adúltera:
“E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher,
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E
disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai-te, e não peques mais.” João 8: 10, 11
LAÇOS DIVERSOS E CONCLUSÃO
Temos de examinar a nós mesmos e ver o que nos prende para buscar no Senhor nosso
desprendimento. Se sabemos que uma pessoa presa não consegue andar, nem fazer nada, então
temos de clamar ao Senhor para nos mostrar as coisas que precisam ser deixadas para trás para
vivermos uma nova vida em Cristo.
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