
 

 
 

O DISCÍPULO QUE JESUS QUER QUE SEJAMOS 
 
Dia 3 | Carregando nossa cruz  
 
 

PALAVRA 
 

“Disse ele à multidão: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome               
diariamente sua cruz e siga-me” Lucas 9.23 (NVT) 

 
O contexto dessa passagem nos mostra que Jesus pregava à multidão depois de              

multiplicar pães e peixes (Lc 9.10-17). Em seguida, o Mestre questionou àqueles que o              
acompanhavam sobre quem as pessoas diziam que ele era. Em uma época e lugar              
onde a escassez predominava, era previsível que a capacidade de multiplicar alimentos            
e fazer milagres tornasse Jesus uma pessoa tão notável. Contudo, Cristo não estava             
interessado em ser popular, ao contrário do pensamento do homem comum, mas            
buscava fazer a vontade do Pai em sua vida (Rm 8.5-8). O ensino de Jesus no verso em                  
destaque nos direciona para a autonegação, isto é, para a rejeição dos nossos próprios              
desejos e vontades (At 20.24). E mais além, nos mostra que o verdadeiro discípulo deve               
voluntariamente, de forma espontânea, buscar uma dedicação total a Deus (2 Tm 2.4).             
Cristo afirma que, todos os dias, devemos seguir os seus passos, ou seja, obedecer a               
vontade do Pai e expandir o Reino dos Céus sobre a Terra (Jo 4.34).  

Ser discípulo de Jesus requer que estejamos buscando ao Senhor pela motivação             
correta. Não seguimos a Cristo pelas bênçãos que vamos ganhar, ao contrário, devemos             
buscá-lo rejeitando o nosso egoísmo e investindo nossa vida para o Reino Celestial.             
Jesus afirma em seguida: “quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a                
vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo               
inteiro, e perder-se ou destruir a si mesmo?” (Lc 9.24-25). Assim como naquela época,              
algumas pessoas hoje buscam ao Senhor pelas vantagens materiais, para “ficarem           
satisfeitas” (Jo 6.26). Porém, ao serem confrontadas com a cruz, precisando negar suas             
vontades e desejos, esses “seguidores de vantagens” deixam de seguir o evangelho            
como muitos deixaram de seguir a Cristo (Jo 6.60-66). O verdadeiro discípulo de Jesus é               
aquele que afirma como Pedro: “Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida                
eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus” (Jo 6.68-69). A vida com Cristo                 
pode não ser fácil, mas certamente, ao final, os leves e momentâneos sofrimentos da              
cruz assumida voluntariamente serão amplamente recompensados quando estivermos        
ao lado do Senhor em sua glória eterna (2 Cor 4.17-18). 
 
Para memorizar, faça um desenho de Jesus falando a multidão. Escreva o diálogo como              
uma história em quadrinhos. Se possível, mostre a outra pessoa. 
 

 

 



 

ANOTAÇÕES  
 

1. De acordo com Jesus, o que devemos fazer para sermos seus seguidores? 
 

2. “Tomar a sua cruz" significa identificar-se completamente com a mensagem de           
Cristo, assumindo as consequências. O que Jesus afirma a respeito daqueles que            
se recusam a isso? Leia Lucas 14.27. 

 
3. Em 2 Coríntios 4.17, Paulo afirma que viveu uma tribulação leve e momentânea,             

apesar de ter sofrido açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios e fome. Por que            
ele continuava a dizer que todo o sofrimento pelo qual ele tinha passado não era               
tão importante? 

 
4. A sua vida demonstra uma atitude de comprometimento com Jesus e a mensagem             

da cruz?  
 

 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido negar as minhas vontades abrindo mão de _____________________,           
pois quero estudar mais a Palavra de Deus fazendo isso: _______________________.  
 
[ ] Eu decido assumir a minha cruz fazendo essa atitude para crescer o Reino:              
__________________________.  Entregarei meu medo e/ou vergonha para Deus tratar.  
 
[ ] Eu decido praticar este ato de serviço: ________________________________,         
para a pessoa ______________, com o fim de levar a mensagem do Evangelho a ele(a). 
 

 
 
ORAÇÃO   
 
Peça a Deus que revele a você qual a vontade dele para sua vida, mostrando qual “cruz”                 
você deve carregar. Declare a confiança no sacrifício de Cristo, que redime de todo              
pecado, e clame pela força necessária para continuar seguindo os passos do Mestre em              
todas as circunstâncias.  

 


