
 
 

DISCIPULADO 04/2021 
 
 

TEMA: VIVENDO PARA O EVANGELHO 
 

Marcos 8:34-35 “E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se 
alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque 
qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por 
amor de mim e do evangelho, esse a salvará”. 
 
(2 Coríntios 12:14-15) “Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não 
vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós: porque não devem os 
filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, 
e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos 
amado”.  
 

Jesus disse três coisas importante para uma multidão e para seus discípulos: Quem quiser 
vir a após mim:  

A) Negue a si mesmo (não focar no “Eu” mas no “Eles”).  
B) Tome a sua cruz (morrer para mim mesmo).  

C) Siga-me (fazer o mesmo caminho).  
 
Viver o evangelho de Jesus é viver além de si mesmo. 

A ideia do evangelho não é olhar para nos mesmo, isto seria egoísmo. Há muitos que acha 
que se conseguirmos o que queremos, seremos felizes, mas na verdade as coisas (terreno, 

casa, carro, riqueza, outros…) não nos farão felizes, tudo isto vai nos trazer uma emoção 
momentânea na realização, mas não nos manterá felizes, por que tudo que conquistamos se 

tornará velho e nos sempre queremos outras coisas ou nova emoção para nós fazer feliz de 
novo. 
 

Mas, a verdadeira felicidade, é tirando o foco de nós mesmo e fazermos o máximo que 
pudermos para outras pessoas. (leia Gálatas 6:1-10) 

Então, a nosso maior dificuldade, é tirar o foco do Eu e colocar no Eles.  “É melhor dar do 
que receber”. Lembre-se do mar da Galileia que tem vida, diferente do mar morto. 

 
Na verdade, seguir a Jesus é negar suas vontades e fazer a vontade de Deus. A vontade 
humana é totalmente diferente da vontade de Deus.  

 
A cruz que Jesus quer que vivamos é renunciar a nós mesmos.  



Não podemos fazer da nossa vida a número um, mas sim priorizar a vida das outras 
pessoas, ajudar as pessoas. Não estou falando em viver só para agradar pessoas, mas sim 

para sem benção de alguma forma.  
 
Se na verdade, todos nós entendêssemos a chamada de negar nós mesmos, as igrejas 

estariam lotadas, e não haveria espaço para mais ninguém. O problema é que pregamos as 
pessoas mais fazemos o oposto. “A maior pregação é a prática do amor”. 

 
As pessoas nunca se esquecem de quem as ajudou. 

O povo não se esqueceu de Davi, porque matou Golias. 
O povo não se esqueceu de José, pois ajudou suprir as necessidades do seu povo.  
O povo não esqueceu Neemias, que reconstruiu a cidade de Jerusalém.  

 
Mateus 9:36-38 “E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam 
cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: 
A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que 
mande ceifeiros para a sua seara”. 
 
Deus não enviou Jesus para ter tudo o que queremos, mas para que pudéssemos ser uma 

benção para outras pessoas.  
 

Se vivermos tudo que pudermos para outras pessoas, as bênçãos do Senhor virão atrás de 
nós e nos alcançarão. Lembre-se: Se cuidamos das coisas de Deus ele cuidará das nossas. 
 

Nós vivemos no mundo que está cheio de problemas, onde você conhece alguém com 
problemas. Você só ouve pessoas falar de problemas, que até chega ser desanimador. 

Precisamos desviar o nosso olhar dos problemas e colocar no propósito. 
 

Olha que Paulo disse 
2 Timóteo 3:1-5 “Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural, 
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, 
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, Tendo aparência 
de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te”. 
 

O que aprendemos? 
 

Jesus disse três coisas importantes para uma multidão e para seus discípulos: “Quem 
quiser vir a após mim”  

 
1) Negar a si mesmo. 
Negar a si mesmo é não focar no “Eu”, mas no “Eles”. A chamada é do ide (propósito). 

 Negar a si mesmo é: 
- E cuidar de pessoas. 

- Dar sem medir o que vai receber em troca. 
- Gastar tempo com outro em amor.  

- Ter sentimento em se importar com as vidas, elas são importantes para Jesus. (Jesus 
disse: apascenta as minhas ovelhas).  
 

2) Tomar a sua cruz. 
Tomar a cruz é morrer pra mim mesmo. Renunciar as próprias vontades. 



Gálatas 2:20 “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; 
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se 
entregou a si mesmo por mim”. 
 
Tomar a sua cruz é se manter fiel, honesto, exemplo, verdadeiro, íntegro, confiável, 

humilde, suportar as aflições, e muitas outras coisas. É dizer no meio das prova: “Eu sei que 
o meu redentor vive”. 

 
3) Siga-me. 

É fazer o que Jesus fez. 
Jesus amou pessoas de todo os tipos: prostitutas, pecadores, endemoniados, desprezados, 
doentes, rejeitados, etc. Ele teve compaixão, misericórdia, acreditou, investiu tempo, e 

cuidou. 
 

O que temos feito com o evangelho de Jesus? 
 

 


