
 

 

SEGUIDORES OU DISCIPULOS? 

João 6:2,3 

2 - E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os 

enfermos.3 - E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus 

discípulos. 

Jesus se relacionou com todo o tipo de pessoa, quero usar dois exemplos 

que tipificam muito a igreja hoje; os seguidores e os discípulos. 

Seguidores são aqueles que apenas seguem, mas, não possuem raízes 

fortes e profundas. O seu objetivo está em apenas caminhar e nada mais. 

Mateus 7:21 - Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 

dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

Seguidores são religiosos, eles ouvem a Palavra, participam das células, 

dos cultos, mas só fazem isso porque ainda estão esperando algo em 

troca. 

Seguidores não permitem o tratamento do caráter. Não aceitam serem 

confrontados pela Palavra, muito menos pelo pastor ou o líder. 

Seguidores de Cristo tem vários por ai, fazem muito volume, mais não 

marcam e nem deixam legado pra ninguém. 

Na Bíblia você não encontra o nome deles.  

Mas nós cumprimos o Ide nos tornando discípulos. 

Mateus 28:19 - Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

Nós como discípulos somos os responsáveis de levar o Reino de Deus 

adiante, então, não se conforme em ser seguidor, torne-se discípulo. 

Neste nível, a proximidade é total, tem intimidade e liberdade, o 

compromisso e a renúncia também são totais. 



O discípulo é submisso, transparente, dependente de Deus, é ensinável, é 

servo, é vitorioso. 

O discípulo é conhecido.  João 6:8 - E um dos seus discípulos, André. 

Como me tornar um discípulo de Jesus? 

Através da Renúncia – Mt. 16.24 - Então disse Jesus aos seus discípulos: 

Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a 

sua cruz, e siga-me; 

Renunciar é deixar qualquer relação ou reação que vai interferir na minha 

comunhão com Deus. 

Renunciar não é fazer o que quero e me alegro, mas, fazer o que precisa 

ser feito e agradar a Deus. 

Renúncia é deixar voluntariamente algo que custe um alto sacrifício. 

Jesus foi o maior exemplo de renuncia. Deixou tudo o que tinha, para 

perdoar o mundo pecador. 

Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a Palavra na Ásia. At 16.6 

Você precisa ser exemplo de renuncia, na célula, em casa, no ministério, 

na minha vida. 

Um amor incondicional a Ele. Lucas 14:26 - Se alguém vier a mim, e não 

aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda 

também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 

Este aborrecer é inevitável, quando você começa a amar a Deus. 

Ex: A família fica mordida porque o cara não sai mais da igreja. 

Esse amor é ter prazer e alegria de estar na presença dEle mais do que 

qualquer coisa ou pessoa. 

E quando você ama a Deus, você começa a amar as pessoas 

João 21:15-17 - E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: 

Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, 

Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. 16 



- Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-

lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta as minhas 

ovelhas. 17- Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? 

Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: 

SENHOR, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: 

Apascenta as minhas ovelhas. 

Como discípulos que amamos o Senhor incondicionalmente, precisamos 

refletir este amor nas pessoas. Esse é o maior legado que podemos deixar. 

A maior marca. 

Faz quanto tempo que você não evangeliza alguém ou convida pra 

igreja? 

Ama a sua vida e a dos outros - João 13:34 - Um novo mandamento vos 

dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós. 

O discípulo ama a sua vida (regenerada, transformada), pois sabe que 

Jesus está no controle e no comando de tudo.  

Ama os outros sem pedir nada em troca. Precisamos unir forças pra 

vencermos juntos, as obras do inimigo. 

A exemplo de João o discípulo amado – meus filhinhos. 

Conclusão: 

Talvez você até hoje viveu ou ainda está vivendo como apenas um 

seguidor de Jesus saiba que ainda há esperança pra você se tornar um 

discípulo amado. 

Há uma grande diferença entre ser seguidor e discípulo 

Seguidor - Quer as bênçãos, o discípulo – Quer o abençoador 

Seguidor – Ele é influenciado, o discípulo - Ele influencia 

Seguidor – desonra, o discípulo – Honra 

Seguidor - estão dispostos, o discípulo – estão disponíveis 

Seguidor - é avarento, o discípulo – tem o coração aberto pra ofertar 



Seguidor - tem pena das pessoas, o discípulo – tem amor e compaixão 

Seguidor - Ele conhece um Deus, o discípulo – sabe que tem um pai 

Seguidor - Ele guarda rancor, o discípulo – Ele libera perdão 

Seguidor - constrói sua casa sobre a areia, o discípulo – Constrói sobre a 

Rocha 

Seguidor- ele duvida, o discípulo - crê de todo o coração

Seguidor - ele fala da vida dos outros, o discípulo – fala de Jesus para os 

outros 

Seguidor - O seguidor espera por um avivamento, o discípulo - É parte 

avivamento

- Torne-se hoje um discípulo de Jesus. Amém. 


