
Lição 4. O Chamado para o  Discipulado (2T 2015-O Evangelho de Lucas) 
 
Material bíblico: Lc 5:1-11, 6:12-16, 9:1-6, Mt 10:5-15, Lc 10:1-24, Lc 9:23-25, Mt. 16:24-
28. 
 
Citações 

• Nunca custa nada ao discípulo seguir Jesus; falar sobre “custos,” quando se está 
apaixonado por alguém é um insulto. Oswald Chambers 

• Cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. Dietrich Bonhoeffer 

• Jesus de Nazaré vem sempre pedindo aos discípulos para segui-lo - não apenas para 
"aceita-lo", não apenas para "acreditar nele", não apenas para "adorá-lo", mas para 
segui-lo: ou se segue a Cristo, ou não. Não há compartimentalização da fé, não há lugar, 
esfera da vida, negócio ou nenhuma outra política da qual o senhorio de Cristo possa ser 
excluído. Ou nós o tornamos o Senhor dos Senhores, ou  o negamos como Senhor de 
qualquer coisa. Lee Camp 

• O que torna as pessoas discípulos autênticos não são visões, êxtases, domínio da bíblia 
capítulo a capítulo ou verso a verso, ou o sucesso espetacular no ministério, mas a 
capacidade de serem fieis. Fustigados pelos ventos inconstantes do fracasso, agredidos 
por suas próprias emoções incontroláveis, e feridos pela rejeição e pelo ridículo, os 
autênticos discípulos  tropeçaram e caíram, suportaram lapsos e recaídas, foram 
algemados e mandados para terras distantes. Ainda assim, eles continuavam a voltar 
para Jesus. Brennan Manning 

• Individualmente, o discípulo e amigo de Jesus que aprendeu a trabalhar ombro a ombro 
com o seu Senhor é neste mundo um ponto de contato entre o céu e a terra, uma espécie 
de escada de Jacob por onde os anjos de Deus podem subir e descer para a vida humana. 
Assim, o discípulo se destaca como um enviado ou um receptor através do qual o reino 
de Deus é transmitido a cada quartel dos assuntos humanos. Dallas Willard 

 
Questões 
 Quais as razões que Jesus mesmo dá para segui-lo? Como sabemos se somos 
verdadeiramente Seus discípulos? Qual é a base do chamado de Jesus, e que evidências Ele 
oferece? Como continuamos a ser discípulos quando os problemas vêm? O que podemos 
aprender com a experiência dos Doze? De que maneira nossa decisão de seguir Jesus ilustra 
aspectos do Grande Conflito Cósmico? 
 
Resumo Bíblico 
 As evidências apresentadas pelo próprio Jesus - seus ensinos e a miraculosa pesca - 
foram aquilo que convenceu Pedro, Tiago e João para segui-lo (Lucas 5:1-11). A escolha dos 
Doze é relatada em Lucas 6: 12-16. Ele  os envia  para proclamar as boas novas (Lucas 9:1-6 e  
também Matheus 10:5-15). O envio dos setenta é encontrado em Lucas 10:1-24. Com relação 
ao discipulado, Jesus explica que: "Se qualquer um de vocês quiser me seguir, deve negar-se  a 
si mesmo, pegar a sua cruz de cada dia e seguir-me", essas foram Suas palavras. "Porque, se 
você quiser salvar a sua vida, você irá perdê-la; e se você perder a sua vida por minha causa, 
você irá salvá-la. Em que você se beneficiará se ganhar o mundo inteiro e acabar perdido ou 
destruído?” (Versão livre de Lucas 9:23-25 . Ver também Matheus 16: 24-28). 
 



Comentário 
 O chamado de Jesus aos discípulos mostra que Deus não quer o sigamos cegamente. 
Através de Seus ensinamentos e os milagres que realizou, Jesus revela tanto a sua natureza 
divina como Sua  total confiabilidade. Deus não nos pede para que creiamos nEle sem nos dar 
evidências. Nós queremos sempre mais mas as evidências que existem são suficientes. 
 Às vezes falamos do que custa ser discípulo de Jesus, e sim, há consequências ao 
respondermos esse  chamado. Mas como podemos medir tal custo, e é sensato  falar desses 
custos quando há tão grande recompensa? De que maneira "desistimos de tudo e tomamos 
nossa cruz"? Esse pensamento talvez revele a percepção pouca clara de que, de alguma forma 
"pagamos" pelo privilégio do discipulado. Jesus disse aos seus discípulos que eles sofreriam 
perseguições, e eles sofreram. Mas Eles consideraram que isso valeria totalmente a pena, 
porque suas vidas estavam agora cheias de significado e de propósito, e nada era mais 
importante do que compartilhar as boas novas. 
 Não é difícil ver por que atitude dos discípulos tinha mudado. Eles cresceram 
aprendendo sobre Deus na ótica dos líderes religiosos e os escribas. A imagem que eles tinham 
de Deus não era agradável. Com todas aquelas regras e regulamentos, Deus parecia mesquinho 
e cheio de picuinhas. Deus também exigia sacrifícios e estrita observância de rituais que cujo 
significado havia se perdido para muitos. O conceito sobre Deus que os contemporâneos de 
Jesus tinham estava muito distante da verdade, razão pela qual Jesus passou tanto tempo 
tentando corrigi-los - a respeito ao sábado, por exemplo. 
 Mas, vendo Jesus, e ouvindo dEle próprio que vendo-o, teriam visto o Pai, tudo 
começou a fazer muito mais sentido e Deus parecia muito mais atraente. É claro que isto foi se 
desenvolvendo num processo e levou algum tempo. Mas depois da morte e ressurreição de 
Jesus, os discípulos ficaram tão felizes em ser discípulos, que viraram o mundo de cabeça para 
baixo com o seu testemunho a respeito do Senhor que eles amavam. 
 Assim também para nós ... Se estamos apaixonados pelo Deus que Jesus veio revelar, o 
que pode ser melhor do que dizer aos outros que Deus é maravilhoso  - e totalmente diferente 
da imagem que o Diabo pinta dEle! Ao invés de se preocupar com o custo, devemos contar as 
riquezas, os privilégios que advêm de conhecermos a Deus como ele realmente é. Nós somos 
os únicos que ganharam os “insights” a respeito do maravilhoso caráter de Deus. Vemos parte 
das razões pelas quais Deus age como age no contexto do grande conflito cósmico em que 
estamos mergulhados. E confiamos em sua salvadora graça que nos transforma desde agora, e 
será  completada quando Ele voltar. Como é maravilhoso ser um seguidor de Jesus! 
 
Comentários de Ellen White 
 Mas o fiel cumprimento do dever vai de mãos dadas com a devida estimativa do caráter 
de Deus. Há trabalho sério a fazer pelo Mestre. Cristo veio para pregar o evangelho aos pobres, 
e enviou Seus discípulos para fazer a mesma obra que Ele veio fazer. Assim envia Ele os Seus 
obreiros hoje. Molhos devem ser para Ele colhidos, dos caminhos e valados.{Nos lugares 

celestiais pág.131}  
 Jesus não nos chama a segui-Lo, para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida a 
Seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado 
providências. Seja qual for nossa situação, temos um Guia para dirigir o caminho; sejam quais 
forem as perplexidades, temos um infalível Conselheiro; qualquer que seja a dor, a privação ou 
a solidão, temos um Amigo que sente conosco.{Obreiros Evangélicos pág. 263}  
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