
 
A cada dia que passa, cresce em meu coração a certeza de que ser 
membro da Igreja do Senhor Jesus tem sido uma grande bênção 
em minha vida! 
 
- Ser Igreja mudou a minha história de vida. 
 
- Ser Igreja, é uma bênção para os meus filhos. 
 
- Ser Igreja, agora também, tem sido uma bênção para os meus 
netos. 
 
Por isso que há muitos anos eu e minha esposa trabalhamos para a 
edificação e o crescimento desta igreja. E em nosso coração há o 
desejo de continuarmos trabalhando para o Reino de Deus até o dia 
de nossa morte ou arrebatamento! 
 
Há várias engrenagens que fazem uma igreja crescer e permanecer 
saudável, e dentre estas está o discipulado. Sabemos que é 
quando há o discipulado responsável e bíblico que os novos 
convertidos permanecem no Reino de Deus, vivos e atuantes. 
 
Aprendemos há muito tempo que seguir Jesus e tornar-se Seu 
discípulo é a maior e mais importante decisão que alguém pode 
tomar na vida. 
 
Por quê?  
- Porque não há Mestre como Jesus. Que nos ensina com a própria 
vida.  
 
- Também nunca houve e jamais haverá Líder melhor que o nosso 
Salvador. Quem mais foi capaz de dá a própria vida por nós? 
 
- Jesus é um Senhor bondoso que lidera com amor e misericórdia. 
Um Senhor que cura nossas mazelas, que nos liberta das trevas e 
nos dá forças contra o diabo e nos dá do seu poder e da sua unção 
para servirmos a Deus. 
 
Todavia, existe um custo para todos que desejam segui-lo como 
discípulos. 
 

O Custo de Ser Discípulo 

 
Lucas 9.57-61 

 
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: 

Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. 



E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, 
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 

E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu:  
SENHOR, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. 

Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus 
mortos; porém tu vai e anuncia o reino de Deus. 

Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me 
despedir primeiro dos que estão em minha casa. 

E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha 
para trás, é apto para o reino de Deus. 

 
 
As pessoas para quem Jesus pregava e operava sinais eram 
pessoas do seu próprio povo, eram judeus. Era uma sociedade 
crente, eles criam somente em Deus. Jo 1.10-12 - Estava no 
mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. 
 
Se os judeus daqueles dias tivessem o que temos hoje, certamente 
haveria muitas buzinas nos sinais diante dos cartazes que usamos 
para evangelizar.  
 
Com toda a certeza a entrada nos terminais para evangelizarmos 
seria franca e não haveria nenhum empecilho para ligarmos som e 
instrumentos para louvar nesses lugares públicos, pois, todo judeu 
era crente em Deus.  
 
Muita gente andaria com camisetas estampadas com o nome de 
Deus, do Encontro, da Célula, etc... 
 
No entanto, Jesus deixa claro que mesmo os crentes precisam 
muito mais do que crer somente em Deus. Precisamos pagar 
um preço para segui-lo como seus discípulos! 
 
Baseados nas respostas do nosso Senhor, vamos aprender três 
valores do disicipulado cristão:  
 
01 – Para ser discípulo é preciso despreendimento 
 
Lc 9.57,58 - Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: 
Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: 
As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos; mas o 
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 
 



Esse é o tipo de crente que todo pastor deseja ter em seu rebanho. 
Na verdade, era por pessoas assim que Jesus ansiava para se 
tornarem seus discípulos. 
 
Mas a resposta de Jesus sempre será segundo o que trazemos no 
coração e não segundo o que falamos superficialmente. 
 
Essa resposta é para todos que ainda pensam de mais nos 
prazeres, no conforto, na segurança financeira e deixam passar o 
tempo mais precioso de suas vidas, sem servirem ao Senhor como 
deveriam. 
 
Muitos ainda estão presos excessivamente aos cuidados dessa 
vida. Outros estão presos ao dinheiro e aos bens materiais. Há 
muitos que estão presos ao medo de sofrer privações. 
 
Essas pessoas, mesmo estando na igreja, não conseguem avançar 
como sacerdotes do reino de Deus.  
 
Elas não abrem mão de nada pelo Senhor, então, ficam sempre 
impossibilitadas de crescerem no mundo espiritual, de obterem 
entendimento das Escrituras, de exercerem autoridade sobre os 
demônios. 
 
Temos o exemplo de Geazi (II Rs4-6), discípulo de Eliseu, 
primeiro ele não conseguiu ressuscitar um menino que estava 
morto, mas Eliseu ao chegar e orar, o menino ressuscitou, mais 
tarde com a cura de Naamã, entendemos porquê! Havia ganância 
em seu coração, demonstrou finalmente o que nunca tinha se 
desprendido das coisas materiais e ficou leproso. 
 
Porém, também temos o exemplo de Eliseu (II Rs 2.1-5), 
discípulo de Elias, ele estava trabalhando com uma junta de bois, 
ao saber que seu mestre partiria, largou tudo e o seguiu. Como 
recompensa viu o milagre da carruagem de fogo e recebeu a unção 
dobrada de Elias.  
 
A fé, de alguém desprendido, é total no poder de Deus. Sabe 
que o sustento, a proteção e o cuidado sobre sua vida e sobre sua 
família sempre virão do Senhor. 
 
Então, um coração desprendido por Jesus, nunca colocará 
prioridades pessoais diante das oportunidades de segui-lo, de servi-
lo e servir à Sua Igreja! 
 
   
 
 



02 – O discipulado exige urgência  
 
Lc 9.59,60 - E a outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: 
Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: 
Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos; tu, porém, 
vai e anuncia o reino de Deus. 
 
Esse resposta é para aqueles a quem o Senhor está chamando, já 
lançou vários tipos de convites, mas eles sempre colocam outra 
prioridade na frente. 
 
Ser um crente vivo e atuante, não é para daqui a alguns meses ou 
alguns anos. É para hoje! 
 
O mundo está cada vez mais afundando no pecado. Os nossos dias 
são dias maus. Não dá mais para começar a seguir e servir a 
Cristo, só depois de casar, ou depois de concluir os estudos, ou 
depois de aproveitar bem os prazeres da vida, ou somente quando 
chegar a velhice. 
 
Você pode casar, trabalhar, estudar e ainda assim seguir e servir a 
Jesus Cristo. 
 
Dê testemunho dEle com seus atos e suas palavras. Mas isso é 
para hoje! 
 

 
03 – Para ser discípulo é preciso Decisão 
 
Lc 9.61 Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-
me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62 Jesus, 
porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha 
para trás é apto para o reino de Deus. 
 
Esse homem representa aqueles que são indecisos, inconstantes, 
que sentem até vontade de seguir Jesus bem de perto, mas ainda 
se incomodam com a opinião dos outros. 
 
A salvação é individual. Por isso a decisão de ser um cristão 
genuíno também é pessoal. 
 
No Dia do Juízo, ninguém poderá colocar as opiniões de pai, de 
mãe, de irmãos, de amigos, de marido, de esposa, de filhos, como 
desculpa para não ter se tornado um discípulo de Cristo. 
 
Você tem que decidir-se, tomar uma posição convicta por Jesus. 
Sem ter vergonha dEle e da Igreja dEle.  
 



Conclusão: Hoje, são essas três atitudes que Jesus espera de 
você. Qual vai ser sua postura?  
 
Decida pagar o preço e seja um discípulo vitorioso!  


