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Palavra e Roteiro de Célula // 13 de agosto

O QUE É SER UM DISCÍPULO? Mateus 8:18-22
Jesus nos chama a segui-Lo, nada mais. Ser salvo é mudar de reino, entrar no Reino de Deus, onde Jesus é o Rei, o Senhor. Não é
possível separar o Jesus Salvador do Senhor! Se Jesus nos salvou do Pecado, que é a auto-suficiência (o ?eu? no trono), como pode
Ele ser apenas Salvador e não Senhor?
Infelizmente muitos ?cristãos? pensam que são salvos só porque fizeram uma oração de entrega, foram batizados e agora fazem
parte de um grupo de outros crentes (instituição religiosa); lá eles se envolvem em alguma atividade que gostam e lhes traga
realização, no tempo que lhes sobra. Porém, tudo o que Jesus nos diz é: ?Segue-me?!
Discípulo é alguém que segue o seu mestre em tudo, a ponto de incorporar o projeto de vida dele. Portanto, ser discípulo de Jesus
nada mais é do que assumir o Seu próprio projeto de vida! O Mestre Jesus tinha uma missão bem definida. Era tão definida que se
tornou seu próprio nome: Jesus = Salvador (Mateus 1:21). Por isso, todo discípulo do Mestre Jesus tem o mesmo projeto de vida
dEle: salvar! Jesus disse que o discípulo será como o seu mestre (Lucas 6:40).
Então, discípulo de Jesus não tem ambição própria. Ele vive totalmente para o propósito do Mestre, e o faz com muita alegria e
grande entusiasmo, pois reconhece que recebeu grande salvação da condenação eterna! Infelizmente muitos acham que ser salvo
pela graça é apenas viver uma vida honesta, de bom exemplo, aliviando a sua consciência com o ditado: ?minhas atitudes falam mais
alto que minhas palavras?; mas continuam vivendo governadas por si mesmas, fazendo apenas tudo o que gostam e querem, achando
que isso garante sua vaga no céu!
O empolgado
No texto em questão dois homens se deparam com Jesus. O primeiro era um mestre da lei, e disse: ?Mestre, eu te seguirei por onde
quer que fores? (v.19). No contexto vemos que Jesus estava em Cafarnaum operando muitos milagres e curas (v.16), o que
certamente impressionou um mestre da Lei que ali estava. Este era um estudioso judaico, instruído para ensinar e aplicar a lei do VT.
Sua posição lhe garantia uma vida bem confortável e estabilizada na estrutura religiosa. Ao esboçar o desejo de seguir a Jesus, a
resposta foi: ?As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça?
(v.20). Aquele mestre da lei representa os que se empolgam ao ver o que acontece no ambiente onde Ele age. São movidos pela
emoção, e não se dão conta de que antes de seguir a Jesus é preciso fazer uma renúncia! A resposta de Jesus não foi um ?balde de
água fria?, mas uma advertência para deixar as coisas bem claras antes que ele tomasse a decisão. Muitos querem continuar vivendo
seu próprio projeto de vida, e no meio tentam encaixar uma ou outra coisa relacionada ao propósito do Reino; mas Jesus afirma: ?Se
alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me? (Lucas 9:23). Não é possível seguir a
Jesus sem negar-se a si mesmo! Por quê? Porque a missão dEle se tornou a nossa: ?... O Filho do homem, ? não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos? (Mateus 20:28). Nosso propósito de vida é o mesmo do Mestre:
salvar (resgatar) dando a própria vida!
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O que retrocede
O segundo homem não era alguém que estava começando, mas um discípulo, e disse: ?Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu
pai? (v.21). Ele representa aqueles que já tomaram uma decisão e começaram muito bem, mas agora estão apresentando desculpas e
argumentos bem convincentes para justificar o descompromisso. Afinal ?sepultar o pai? seria um argumento inquestionável, pois
honrar a família é também um princípio da palavra! Mas Jesus não estava estimulando desonrar a família; o que está em questão
aqui é quando se prioriza a família e outras coisas em detrimento da missão de salvar pessoas!
Jesus deixou claro o que é ser discípulo (João 8:31, 13:35, 15:8). Obedecer a Deus é amar, e amar é dar a vida para salvar as pessoas.
Portanto, ser discípulo é fazer outros discípulos. O descompromisso de pessoas que se apresentam como discípulos na verdade
desfaz discípulos, pois estão dando um péssimo exemplo aos que estão começando na fé. Enquanto deveriam ser uma inspiração
para os novos, decidem voltar atrás e dar um tempo para ?enterrar o pai?!
A resposta de Jesus àquele discípulo, em outras palavras, foi: ?Deixe que os espiritualmente mortos sepultem os fisicamente mortos,
esse não é o seu papel; você é agente da vida e deve ser movido pela eternidade!?. Os salvos não são os que apenas fazem uma
oração de entrega e vivem uma vida honesta, mas os que perseveram em seguir a Jesus até o fim. Jesus afirmou: ?Devido ao
aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo? (Mateus 24:13).
Baixe o roteiro de célula!

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

