
sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que 
agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no �lho de Deus, que 
me amou e se entregou por mim” (Gl 2.20).

Para ser um discípulo é necessário compreender as 
implicações e desa�os deste viver caminhando com e 
como o seu mestre, é estar disposto a viver inteiramente 
para Ele, estar disposto a sofrer por causa do Seu nome, 
é carregar no próprio corpo as marcas do Senhor Jesus 
(Gl 6.17).

Nossa geração tem sido “chamada” a um viver 
totalmente voltado para os próprios interesses, em que 
cada um deve buscar a felicidade pessoal mesmo que 
isso implique em sofrimento e tristeza do outro. Somos 
uma geração que tem sido lançada na corrida pelo 
sucesso e realização a qualquer preço, mesmo que isso 
implique em perda da família, amigos e reputação. 

Ao a�rmar ser um discípulo de Jesus, qual o nível de 
compreensão e compromisso você tem com Ele e com 
esse chamado? 

Considere o seu dia a dia e veja se você continua 
vivendo em função de si mesmo, somente em prol dos 
seus próprios sonhos e desejos?

Avalie se já entendeu o real signi�cado de ser um 
discípulo de Cristo, suas implicações e o que é esperado 
dos Seus seguidores?

Que você possa fazer uma re�exão diária acerca 
deste chamado: “...a si mesmo se negue, tome a sua cruz 
e siga-me” e que haja compreensão e compromisso.
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Ao longo do Seu ministério, Jesus proclamou a Sua 
missão e também anunciou aos Seus discípulos sobre a Sua 
morte e ressurreição. Em uma dessas ocasiões, depois de 
repreender Pedro e chama-lo de “pedra de tropeço”, Jesus 
apresentou aos seus discípulos um desa�o para aqueles 
que realmente quisessem ser seus seguidores: “então Jesus 
disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser 
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me” (Mt 16:24).

A proposta inicial de ser um pescador de homens 
continuava de pé, mas naquele momento o Senhor, 
provavelmente, pretendia conscientizá-los de que, ser um 
discípulo deveria envolver a vida como um todo, de que 
seria necessário deixar de viver para si mesmo para 
viverem e experimentarem uma nova realidade de vida. 
Jesus pretendia conscientizá-los de que desa�os maiores 
certamente ainda estavam por vir e que poderiam implicar 
até mesmo em perder suas próprias vidas.

É bem possível que nem todos os discípulos tenham 
entendido a fala de Jesus naquele momento. Entretanto, a 
história nos mostrou o que Ele realmente estava dizendo e 
que em algum momento o entendimento chegou, basta 
observarmos as lutas, perseguições, açoites e até mesmo 
mortes daqueles que entenderam e se comprometeram 
com o ser um discípulo de Cristo.

O apóstolo Paulo, mesmo não tendo caminhado com 
Jesus e os doze, compreendeu bem a proposta de 
discipulado apresentada por Ele. Em uma de suas cartas, o 
apóstolo chegou a expressar que a sua vida, após sua 
conversão, já não faria mais sentido se não fosse para 
proclamar e manifestar a Cristo. Para Paulo, até mesmo a 
morte seria lucro (Fp 1.21). Em outra ocasião Paulo 
também a�rmou: “Fui cruci�cado com Cristo. Assim, já não 
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