
11. Jesus ordenava: “Segue-me”(3T 2016—O papel da igreja na comunidade) 
 
Material bíblico: João 10:1–5, 16; Lucas 9:2; Apocalipse 14:6, 7; Lucas 19:1–10; Atos 
26:11–27; Apocalipse 3:20. 
 
Citações 

• Jesus não designou professores, mas sim seguidores. Se o Cristianismo … não é 
reduplicado na vida da pessoa que expõe isso, então ela não expõe o 
Cristianismo, pois o Cristianismo é uma mensagem de modo de vida e pode 
apenas ser exposto através das realizações na vida do homem. SorenKierkegaard 

• A forma que o discipulado toma é condicionada pelos tempos históricos em que 
a pessoa vive, assim como pelo contexto da vida do indivíduo, mas o princípio 
fundamental permanece o mesmo: cada um de nós é convidado pelo amor para 
amar; desafiado pelo nosso individualismo limitado e nosso pequeno mundo 
particular, para nos permitirmos a sermos transformados pela fascinação de 
Deus, e para vivermos por ele, como Jesus fez.Thelma Hall 

• É difícil lembrarmos que Jesus não veio para nos deixar seguros, mas para nos 
tornar discípulos, cidadãos da nova era de Deus, um reino de surpresas. Stanley 

Hauerwas 
• Assuma uma fórmula ou uma lista para “viver a vida cristã”, e assim você estará 

condenado à frustração. Gene Edwards 
• Discipulado é a aparência dos amigos que podem ser confiados. Larry Neville 

• Jesus prometeu aos Seus discípulos três coisas: que eles seriam completamente 
destemidos, absurdamente felizes, e que teriam complicações. W. Russell Maltby 

 
Perguntas 
 Qual é o verdadeiro significado em seguir Jesus? O que deveríamos estar 
aprendendo? Quais são os possíveis equívocos quando falamos sobre sermos 
discípulos? Como você explicaria o que significa ser um discípulo de Jesus? O que os 
discípulos deveriam representar? Como podemos representar Deus ao mundo? Que tipo 
de discípulo deveríamos ser? 
 
Resumo bíblico 
 Jesus é o legítimo Pastor das ovelhas, e elas O seguirão (João 10:1-5, 16). Ele 
envia os discípulos para proclamarem o reino de Deus e para curar os doentes (Lucas 
9:2). O evangelho eterno é dado em Apocalipse 14:6, 7. A salvação vem para Zaqueu e 
para sua família porque ele escolheu seguir Jesus (Lucas 19:1-10). Paulo dá sua 
testemunha pessoal como seguidor de Jesus (Atos 26:11-27). Jesus bate à porta 
(Apocalipse 3:20). 
 
Comentário 

 Os relatos sobre o chamado dos discípulos enfatizam o imediatismo da resposta. 
Imediatamente, todos de uma vez, sem atrasos. Não havia indecisão da parte dos 
discípulos e eles deixaram tudo para seguir Jesus. É assim que deve ser? 
 O parecer de André ao seu irmão expressa convicção – mas com certeza isso é 
baseado em evidências. Ninguém deveria seguir alguém baseado em alegações – e é 
interessante que Jesus não faz alegações, mas simplesmente oferece o convite. Então 
quais são as lições? 
 Jesus simplesmente é. Ele não precisa fazer alegação alguma. A evidência está 
nEle mesmo, do jeito que Ele é. Jesus não quis discípulos no sentido de serem 



serventes. Ele fala sobre seus discípulos como sendo amigos – porque eles agiam não de 
uma maneira sem questionar obediência, mas sabiamente aceitando tudo da maneira 
certa e verdadeira. 
 E quanto a imitar Jesus? Nós deveríamos imitar Ele? O problema com a imitação 
é que muitas vezes imitamos apenas o que podemos ver – os aspectos superficiais. O 
que Jesus suplica à nós é a nossa compreensão sábia, não uma imitação sem pensar. 
Quando Ele ora ao Pai pela nossa unificação, é uma unificação do entendimento sobre a 
verdade de Deus, não uma uniformidade de prática. 
 Em todas as Suas ações, e em Seu convite para nós O seguirmos, Jesus não criou 
um “manual dos discípulos”. Não é um curso, ou uma avaliação para os discípulos, mas 
sim, conhecer a pessoa e se identificar com seus pensamentos e convicções, suas 
crenças e objetivos. É irônico que, quando os discípulos pediram à Jesus que lhe 
ensinassem como orar, e Ele lhes deu dicas sábias para começarem, nós, os discípulos, 
transformamos essas linhas de raciocínio em cânticos para serem recitados! Orações 
fúteis e repetitivas não acrescentam em nada. O problema, disse Jesus, citando Isaías, 
são os discípulos que não pensam, que acreditam que eles devem fazer apenas o que 
lhes é dito: “Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de 
mim.Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por 
homens” (Mateus 15:8, 9 NVI). 
 Jesus enfatizou esse ponto em Seus ensinamentos. Ele não deseja ter seguidores 
que apenas seguem o fluxo das coisas. Ele não está atrás de números para provar 
popularidade. Ele sabe que os que gritam Hosana num dia estarão gritando crucifique-o 
no próximo dia. Ele quer discípulos honestos que pensam e questionam, que não olham 
para sua própria honra e orgulho, mas que aprendem e se abrem para Deus. Na verdade, 
discípulos que são preenchidos com um senso de sua própria importância são 
responsabilidade para Deus. O que importa não é uma obediência baseada em regras, 
mas sim uma necessidade sentimental por Deus em nossa desesperança humana, nos 
colocando nas mãos do único Ser do universo que pode restaurar os danos do pecado e 
nos transformar segundo à Sua imagem novamente. Ser um autêntico discípulo significa 
entender a real base do nosso relacionamento com Deus! 
 
Comentários de Ellen White 
 Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, começou o 
fundamento da igreja cristã. João dirigiu dois de seus discípulos a Cristo. Então, um 
deles, André, achou a seu irmão, e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe, 
e este foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do 
esforço pessoal, de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. . . .{VF 
576} 
 O homem achará descanso ao aceitar as condições do convite. E o chamado não 
é para alguns, mas para todos. Cristo é o Redentor do mundo. Sua maior mensagem ao 
mundo foi, “aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas almas”. “Se alguém quiser acompanhar-me,” disse 
Ele,“negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me”. Jesus aceitou a cruz, 
com toda humilhação e sofrimento, para que assim ele fizesse possível que todo 
membro da família humana pudesse seguir Seus passos. Ele requer nada dos seres 
humanos que, em Sua própria humanidade, Ele não tenha suportado. Ele sabe que a 
força do homem nele mesmo é ineficiente; mas Ele também sabe que a provisão feita é 
ampla e abundante, capaz de fortalece-lo e de torna-lo capaz para responder ao 
chamado.{RH, December 6, 1898traduzido do original} 
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