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Para Seguir 
a Cristo
Quebra-gelo (5 min)
Quem você segue no Instagram?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 9:57-72

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Alguns dizem que hoje é muito difícil ser cristão plenamente. 
Outros concordam que sempre foi. Jesus, no entanto, nunca prometeu 
que segui-lo tornaria tudo fácil. Na atualidade, a vida cristã não se 
tornou mais difícil. Sempre foi impossível ao homem natural, e só 
obedecendo a Cristo e sendo moldados pelos padrões estabelecidos 
por ele é que poderemos viver a vida que ele nos pede.
 No texto de Lucas, Jesus diz isto aos seus discípulos: ‘’As raposas 
tem suas tocas e as aves do céu tem seus ninhos, mas o fi lho do homem 
não tem onde pousar a cabeça.’’ Ele estava mostrando as difi culdades 
que o ato de segui-lo podiam implicar. Em outro momento, ele disse: 
‘’Quem quer seguir-me negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
me’’, ensinando que há sofrimento e necessidade de renúncia para
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quem quer segui-lo. Em Marcos 10:21, ele diz: ‘’...vai e vende tudo o 
que possui e de o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. 
Depois, venha e siga-me.’’ Aqui, mais uma vez, nos é ensinado que 
seguir a Cristo é um fator de determinação e renúncia.
 Jesus deseja que o sigamos conscientes das difi culdades, mas 
ele mesmo nos dá poder para tornar isso possível, pois derramou sobre 
nós o seu Espírito. Aquilo que era impossível se tornou possível, o que, 
para nós, era apenas uma possibilidade, ou até mesmo impossibilidade, 
agora é real. Ele nos garantiu esse poder ao nos dar seu Espírito Santo. 
É somente por meio dele que somos capacitados a seguir o Mestre.

Refl exão
1. O que Jesus quis dizer quando afi rmou: ‘’Ninguém que põe a mão 

no arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus”?
2. Quem nos capacita a sermos verdadeiros seguidores de Jesus?
3. Para você, como tem sido ser um seguidos de Jesus nos dias atuais?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que haja um verdadeiro desejo de estudar e obedecer a Palavra.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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