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Lucas 6.46-49 (ARA)

46 Por que vocês me chamam “Senhor, Senhor” e não fazem o que eu digo?
47 Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é
obediente a ela.
48 Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o
alicerce na rocha. O rio ficou cheio, e as suas águas bateram contra aquela casa; porém ela não se
abalou porque havia sido bem construída.
49 Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma
casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou
totalmente destruída.
Mateus 11.28-30 (ARA)

28 Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes
darei descanso.
29 Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde; e
vocês encontrarão descanso.
30 Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve.
INTRODUÇÃO
Comemoramos mais um aniversário da Casa Verde! E o tema da série será O DISCÍPULO. Como
você define um discípulo? Meditaremos, ao longo do mês na definição bíblica de discípulo pra
entender porque nossa vida parece tão distante da vida de Cristo. Acredito que nada de novo será
dito. Mas cada um deve decidir se caminhará com Cristo, sendo seu discípulo, ou simplesmente
deixará a vida seguir. E no final, ouviremos o próprio Jesus nos chamar para um retorno a
caminhada, para ser, em essência, reconhecido como seu discípulo! Será um grande mês. Você está
pronto?! Vem com a gente!
ENTENDENDO O QUE É UM DISCÍPULO
DISCÍPULO significa aprendiz. No tempo de Jesus, os discípulos seguiam seu rabi(mestre) pra onde
fosse, aprendendo com seu ensino e sendo instruídos a fazer o que ele fazia. O discípulo é
literalmente um seguidor. Ou seja, ser um discípulo de Jesus consiste em obedecer ao seu chamado
para segui-lo, se submetendo a Ele. É tê-lo como Senhor de sua vida em todos os aspectos!
Pense comigo! Quando Jesus chama seus primeiros discípulos, eles não sabiam pra onde Cristo os
levaria, nem o impacto que isso teria em suas vidas, apenas seguiram. Entenderam o chamado
literalmente e começaram a ir a todo lugar onde Jesus ia, e a imitá-lo. Mas ainda dá pra fazer isso
em nossos dias? Sem a presença física de Jesus pra ser seguida? SIM! E vamos ver isso ao logo de
todo mês. A cada domingo veremos um aspecto prático desse seguimento!
Por hora, quero que você se questione sobre a ideia de seguir Jesus na prática. Alguém pode ser
“cristão” sem ser como Cristo, sem imitá-lo ou segui-lo (são sinônimos)??? Posso ser um “seguidor”

que não segue? Isso não faz nenhum sentido! Mas muitos na igreja decidiram carregar o nome de
Cristo sem segui-lo! Ninguém pode acreditar que ser cristão se resume a isso. Por que, então, tantas
pessoas vivem assim?? Parece que nós perdemos de vista (desaprendemos) o que significa ser
seguidor de Jesus, um discípulos! E construímos um cristianismo confortável, sem Cristo! Vamos
caminhar!?
ENTENDENDO O QUE A BÍBLIA DIZ
O que podemos considerar o 1° passo do seguimento? Se eu perguntasse a você quem é Jesus? O
que você responderia? Jesus é o Senhor! Os primeiros cristãos entendiam bem isso. Israel era
dominado pelo Império Romano, e tinha César como “senhor” sobre todos! Isso causa sérios
problemas. Um cristão, confrontado com o senhorio de César, respondia que Jesus era o seu Senhor.
Entre César e Jesus, a autoridade de Jesus pesava mais em sua vida!
O Evangelho são as boas novas da chegada do Reino de Deus através da vida de seu Rei, Jesus
Cristo. Ele é o centro do Evangelho e sua autoridade máxima. Infelizmente, outro evangelho tem
predominado em nossos dias, em que o Homem está no centro. Tudo é pra nós e por nós. O que
importa é ser feliz. Então pregamos a partir dessa visão distorcida. Se você aceitar Jesus seus
problemas vão ser resolvidos. Você será feliz! A letra de nossas músicas e os temas de nossas
orações são centralizadas no homem e Jesus é o nosso servo.
Assim chegamos a criar o Quinto Evangelho, apenas com partes da Bíblia agradáveis. Jesus é nosso
Salvador e Senhor e não podemos separar/escolher aspectos que nos são agradáveis! (exemplo do
casamento – casamos com nosso cônjuge por inteiro, não podemos escolher apenas uma parte do
casamento).
A pregação de Pedro em Pentecostes conclui informando que Jesus era o Senhor (Atos 2.36) “Todo o
povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram éaquele que Deus
tornou Senhor e Messias”. Ao entender isso “todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e
aos outros apóstolos: – Irmãos, o que devemos fazer? 38 Pedro respondeu: – Arrependam-se, e cada
um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e
vocês receberão de Deus o Espírito Santo” (Atos 2.37,38). Paulo também resume o Evangelho nesses
temos(Romanos 10.9): “Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração crer que
Deus ressuscitou Jesus, você será salvo”. Não é sem motivo que essa informação é tão central. Sem
ela não somos discípulos. Quem é Jesus na sua vida? Que parte ele ocupa em suas decisões e vida
diária?
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
O Evangelho do Reino: O Evangelho do Reino nos ensina que a nossa salvação não diz respeito
apenas a libertação de nossos fardos e dificuldades. Se fosse assim, logo estaríamos carregando
novos e pesados fardos. O pecado nos fez assim. Mas só somos livres quando tomamos sobre nós o
JUGO de Jesus. Assumindo sobre nossa vida o Senhorio de Cristo (Mateus 11.28-30).
Jesus falava às multidões, mas tinha um tempo mais profundo e pessoal com os discípulos(Mc
4.33-34). Eles tinham acesso privilegiado a Jesus, mas também lhes era exigido um compromisso
mais sério. Mas só eram capazes de viver esse compromisso por causa da caminhada de discipulado,
da submissão ao Mestre. Cada crente deveria ser um discípulo de Jesus, um seguidor. A conversão
implica mudança de vida. Não fazemos mais parte da multidão que apenas ouve, mas nos tornamos
praticantes/obedientes(Tg1.22). Assumimos compromisso crescente, conforme a caminhada. Não há
como crescer em Cristo sem crescer em compromisso e em submissão a Deus, são inseparáveis!

CONCLUSÃO
Pare de acreditar que você pode conduzir sua própria vida! Você não pode. Estar no trono da minha
vida significa continuar guiando meu coração em direção ao pecado e a independência de Deus. Por
isso a salvação está ligada a obediência. Não somos salvos por aceitar certa doutrina, por mudar
nosso linguajar ou vestimenta, por ser membro da igreja, mas exclusivamente por obedecer ao que
Deus ordena, pela fé, e vamos crescendo no conhecimento e na obediência, gradativamente. Ou seja,
precisamos abandonar o trono da nossa vida, e permitir que Jesus tome seu lugar. Parece difícil? É
impossível! É neste ponto que a salvação se torna um movimento da graça de Deus. O que eu não
consigo, Jesus faz, graciosamente
Mas não sem antes eu me render completamente a Ele. Este é o ponto!
DESAFIO
Jesus é o Senhor da sua vida? O que Ele tem te conduzido a viver? Crie uma rotina diária de tempo
com Deus, momentos curtos mas diários. Oração, leitura bíblica, meditação, etc. Escreva todos os
dias uma frase sobre o que Deus te conduziu a fazer neste dia, e faça!

