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Quebra-gelo (5 min)
O que significa ser discípulo?

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

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 9: 23-27

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O convite de Jesus é radical. Ele não fez questão de ser simpático, 
mas verdadeiro e sincero. Não cedeu para facilitar o discipulado ou alargar a 
porta estreita.
 Embora Jesus houvesse escolhido doze para que estivessem mais 
perto dele (Mc 3:14), quando ele chama para o discipulado, o convite é amplo, 
aberto e radicalmente universal: é para todos.
 Mas, apesar de convidar todos, ele deixa a decisão com cada um, 
quando diz: “Se alguém quiser me seguir [...]”. Ele nunca forçou nem obrigou 
ninguém a segui-lo. O chamado para a vida discipular é amplo, mas cada um 
de nós deve responder ao Mestre.
 Esse convite, porém, não esconde as exigências do discipulado: é 
preciso negar a si mesmo. Isso não é nada fácil. Temos desejos, paixões e
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ambições pessoais, que devem ser renunciados. Também temos manias, 
gostos, preferências e até esquisitices, e tudo isso deve ser negado, 
mortificado.
 Quando Jesus usou a expressão “tome cada dia a sua cruz”, as pessoas 
entenderam que significava estar pronto para morrer, para se sacrificar, indo 
às últimas consequências, custasse o que custasse. É assim que o Senhor 
nos chama a segui-lo. 
 Um chamado radical para uma vida de discípulo radical. É um chamado 
que custa caro, mas que vale a pena cada segundo na presença do Mestre!

Reflexão
1. O que significa ganhar o mundo e perder a si mesmo?
2. O que significa “tomar a cruz” em sua realidade diária?
3. Qual a recompensa para os que verdadeiramente seguem Jesus?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para que sejam 
fortalecidos na caminhada com o Mestre.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu 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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