


Aula 1

O SIGNIFICADO DE SEGUIR A JESUS

Por Vinicius Sousa

“Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina; 

mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si 

mestres segundo seus próprios desejos;” 2 Timóteo 4:3

• Hoje em dia muitos procuram pessoas que ensinem, ou que 

preguem aquilo que querem ouvir. E quando você lê as palavras 

de Jesus não é isso que encontramos. Na verdade, a pregação 

do verdadeiro discipulado deve ser pregada independentemente 

de como será aceita. Foi isso que Jesus nos chamou para fazer. 

• Nesses anos de ministério e vida cristã, eu chego a uma 

breve conclusão que talvez uma das piores coisas que podem 

acontecer com alguém: é esse pensar que irá para o céu, e aca-

bar não indo.  Mas existe um outro medo também. Eu não quero 

que pessoas que conhecem Jesus, pensem que não O conhecem 

e se preocupem. Como viver essa tensão?  É um sentimento que 

diz: Deus eu não quero que as pessoas questionem sua salvação, 

ao mesmo tempo não quero que todos simplesmente achem que 

são salvos.



O SIGNIFICADO DE DISCIPULADO 

A. Por muitos anos, muito tem sido dito a respeito de discipulado 

e o que ele realmente significa. 

B. Para muitos, discipulado é uma maneira de fortalecer a igreja 

local, para outros, discipulado é uma estratégia de crescimento 

ministerial. Para alguns, discipulado significa ter alguém que o se-

gue e lhe chama de líder. Para outros, é o conforto de saber que 

quando tudo falhar, tem alguém que lhe dirá como fazer as coi-

sas sem precisar amadurecer ou conhecer por si próprio. 

C. Nós poderíamos passar horas aqui argumento o significado 

disso ou aquilo, mas eu espero que assim como eu, você esteja 

mais interessado no que Jesus diz do que qualquer outro possa 

ensinar. Deixe-me ler com você palavra por palavra sobre como 

Jesus vê o discipulado e conversaremos um pouco sobre isso em 

seguida. 

II. DESENVOLVENDO O TEXTO DE LUCAS 14:25-35 

A. Se você fosse convidado para participar de uma conferência 

com milhares de pessoas. O que você pregaria? 

B. Pense, agora, no que Jesus pregava quando encontrava as 

multidões.



 “Uma grande multidão o acompanhava; e ele, voltando-se na di-

reção dela, disse: “Se alguém vier a mim, e amar pai e mãe, mulher 

e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, 

não pode ser meu discípulo.

C. Estas foram as primeiras palavras de Jesus.  Alguém quer se-

guir Jesus, e a primeira coisa que ele diz é: Então, você ama seu 

pai e sua mãe? Filhos e esposa? E sua própria vida? Você tem 

medo de morrer? Acha que sua vida é preciosa de mais? Você 

não pode ser meu discípulo. Essas foram as palavras de Jesus!  

D. Você precisa ouvir o convite de Jesus. Quando Jesus chama 

alguém, ele o chama para o seguir e para morrer. 

E. Quando nós vemos as multidões, nós queremos mantê-las per-

to de nós. Mas quando Jesus vê a multidão ele fica desconfiado! 

É como se perguntasse: “Gente, vocês têm certeza que estão 

seguindo o cara certo? Porque se vocês quiserem me seguir, é 

necessário que eu esteja em um lugar muito mais elevado do que 

qualquer outro. 

III.  “Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode 

ser meu discípulo.” 

A. Se você conhece Florianópolis, certamente já subiu o morro da 

Lagoa da Conceição. É como se Jesus estivesse dizendo: A qual-

quer momento eu vou subir esse morro carregando uma cruz, eu 

vou morrer lá em cima. Se você não está disposto a morrer ao 



meu lado, nem me siga.  

B. Nós tentamos mudar a palavra e melhorar ela. Ah cruz deve 

ser, não sei, aguentar meu irmão da igreja ou minha esposa. Não, 

Ele queria dizer: Eu preciso saber se você está comigo mesmo, se 

você me coloca em um lugar alto na sua vida.  

C. Imagina se Jesus falasse isso hoje para mim: “Olha, eu vou ali 

morrer, você vem comigo? ”Sério, Jesus? Eu tenho tantos planos, 

e sonhos, amo minha esposa quero ter uma família. Sério? 

D. Pense o sentimento de Jesus subir o morro sozinho, e você 

saber que Ele te chamou para ir com Ele. Quem responde “sim” 

a esse convite, é este que Jesus está procurando para ser seu 

discípulo. 

E. Talvez você pense: será que é tão radical assim? 

IV.  Lucas 14:28-30

Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta pri-

meiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la?

29 Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e 

não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar 

dele,

30 dizendo: Este homem começou uma construção e não conse-



guiu termina-la.

• O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: se você fosse 

construir uma torre, você não faria cálculos antes? Você já pas-

sou na frente de uma construção abandonada? A pessoa che-

gou tão perto de finalizar, mas acabou o dinheiro?  Se torna uma 

piada, o gasto, o desperdício, que burrice! Começou a obra, e não 

considerou o custo.  

• Jesus aqui disse a mesma coisa: “antes de segui-lo calcule 

o custo. 

- “Ah, se eu te seguir eu não vou pro inferno, EU DIGO SIM.” Mas 

depois, você começa a ver o custo de me seguir, e você acaba 

desistindo. Jesus diz: Eu não preciso disso, nem me siga se for 

assim. Pra que construir a torre pela metade?  

• Eu não quero te enganar, existe um custo alto para seguir 

Jesus.  Ele não disse que se você o seguir tudo ficará bem. Ele 

disse, na verdade, que a vida ficará mais difícil. As pessoas te 

odiarão, te perseguirão. O servo não é maior que o seu Senhor! 

• Ele não diz: Me siga e te darei uma casa. Na verdade, me 

siga e talvez você nem tenha onde dormir! 

• Quando planejamos nossas igrejas, programações, fazemos 



de tudo para que as pessoas voltem. Não que isso seja errado.  

Mas olhem para como Jesus lançava o convite para segui-lo. 

Jesus não insistia! Pelo contrário, as pessoas insistiam dizendo: 

Posso te seguir? E Ele respondia: as raposas tem tocas, e os pás-

saros tem seus ninhos, mas eu não tenho nem onde dormir direi-

to. Tem certeza que você quer me seguir? Eu estou desabrigado 

hoje à noite, tem certeza que você quer me seguir? 

•  Jesus era honesto, brutalmente honesto.  

• Te pergunto: é isso que você quer fazer? Você quer seguir 

Jesus mesmo? Você está disposto?

 


