
 

 

8 de agosto de 2021  Página 1 

 

 

 

8/8/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: Lucas 14. 25-33 

Palavras chave: Evangelho, Egolatria, Discipulado 

Objetivo: Apresentar que uma vida autocentrada é incompatível com um 

discípulo. 

 

Para entender a passagem 

Então Jesus disse aos seus discípulos: — Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome 

a sua cruz e siga-me. 

Mateus 16:24 

I. EVANGELHO X HUMANISMO____________________________________________________ 

Vivemos tempos em que o homem tem estado no centro, que o grande 

mantra da sociedade ocidental é a autossatisfação e prazer a qualquer custo. É o 

humanismo que está no “espírito do nosso tempo” e adentrou às igrejas, 

contaminando as verdades do evangelho. 

Numa rápida pesquisa na internet, a Wikipédia diz que o “Humanismo é a 

filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de 

importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande 

variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, 

aspirações e capacidades humanas, particularmente a racionalidade. Embora a 

palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por 

contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior.” 

Esta ideia de colocar o homem no centro afetou não só as ciências, mas todo 

o modo de ver o mundo e como o homem se relaciona com tudo. 

Infelizmente, as pessoas contaminadas com a visão autocentrada, da época 

que vivemos, têm entendido de maneira totalmente distorcida o evangelho, 
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trazendo sérios impactos não só aos sistemas de doutrina das igrejas, mas ao próprio 

modo de viver, adorar, pensar, orar, usar o dinheiro, trabalhar etc. Criaram para si 

um falso evangelho centrado em si mesmos: um EUvangelho. 

Mas como é o evangelho de Jesus Cristo e como ele impacta nossa vida? 

II. DISCÍPULO X EU________________________________________________________________ 

Mt 16:24 Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, 

negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me; 

Por esse texto podemos ver o grande equívoco que as pessoas estão tendo 

em relação ao evangelho. Crer no evangelho, na obra de Cristo para seu perdão 

e salvação implica em discipulado. E o discipulado, seguir Jesus, tem um alto custo. 

Jesus está falando nesta passagem sobre o custo de ser seu discípulo. Ao invés de 

uma vida centrada em si mesmo, Jesus diz que ser seu discípulo envolve negar a si 

mesmo! 

Não confunda com preço a pagar para ser salvo, isso porque a salvação é 

totalmente pela graça, sem obras da lei nem mérito próprio (Efésios 2.8-9). Para 

sermos salvos não precisamos realizar nenhum feito, pagar nada com nossos 

recursos ou tentar agradar a Deus com atos religiosos. Na verdade, a salvação, que 

envolve o perdão dos pecados e receber a justiça de Cristo como nossa é um ato 

passivo, recebido por meio da fé. 

Mas, aqui, Jesus disse que seus discípulos perdem o direito à sua vida quando 

o seguem (“negue-se a si mesmo”). Percebe o quanto isso é sério? 

Muitos acham que seguir a Jesus é frequentar uma igreja evangélica, 

frequentar cultos regulares ou especiais e seguem a vida enganados. Outros acham 

que seguir a Jesus é imitá-lo no amor, fazendo boas obras ou apenas ter 

pensamentos elevados a respeito de Cristo, mas nada disso é o verdadeiro 

evangelho. Jesus diz que é muito mais que isso: é abrir mão da própria vida para 

fazer Sua vontade. 

III. EU X EU_______________________________________________________________________ 

Tudo que nos leva a pensar mais em nós mesmos, viver para nós mesmos, 

seguir a vida, planos e sonhos como se tudo dissesse respeito a nós mesmos é uma 

vida contrária ao que Deus determinou, pobre, insatisfatória e desagradável. 
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Uma vida contrária ao que Deus determinou 

Ef 1:12 com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos 

esperado em Cristo; 

A primeira pergunta do catecismo puritano diz: “Qual é o fim principal do 

homem?” e a resposta apresentada é: “O fim principal do homem é glorificar a 

Deus, e deleitar-se nEle para sempre”. Esta resposta resume bem o propósito pelo 

qual fomos criados e redimidos: viver para a glória de Deus. Quando fazemos de 

nós mesmo o centro, achando que tudo no evangelho diz respeito a mim, minha 

satisfação, minhas vitórias, minha honra, meu bem estar etc., ao fim estamos 

dizendo que tudo é para nossa própria glória. Contrariamente a este pensamento 

humanista autocentrado, o evangelho é para o louvor da glória de Deus. 

Uma vida pobre 

Ap 3:17 Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e 

não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; 

Os laodicenses participantes daquela igreja desfrutavam de uma vida social 

e economicamente abastada, mas espiritualmente pobres, cheios de orgulho 

espiritual, eram apenas cristãos nominais, mas completamente indiferente ao 

próximo e ao reino de Deus. O orgulho espiritual deles os tornou egocêntricos e 

espiritualmente idólatras e pobres.  

Uma vida insatisfatória e desagradável 

Rm 12:2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação 

da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 

vontade de Deus. 

Quem tem seu coração voltado apenas para si mesmo não está tendo a 

mente constantemente transformada pelo evangelho, antes, tem se conformado 

ao mundo. Um dos resultados que podemos ver neste versículo é que os que não 

têm a mente renovada pelo Espírito não experimentam a boa e agradável vontade 

de Deus. Para estes, a vida é cenário de constante insatisfação, pois não enxerga 

nem desfruta da vontade de Deus. Sua vida se torna desagradável, fonte de 

irritação, murmuração e amargura. 
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IV. EVANGELHO X CONFORTO1____________________________________________________ 

Voltando a passagem em que Jesus fala que ser seu discípulo equivale a 

negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, devemos atentar para o custo que 

Jesus disse que tem quando somos seus discípulos. Os detalhes podem ser vistos na 

passagem paralela, em Lucas 14.25-33: 

25Ora, iam com ele grandes multidões; e, voltando-se, disse-lhes: 26Se alguém vier 

a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda 

também à própria vida, não pode ser meu discípulo. 27Quem não leva a sua cruz 

e não me segue, não pode ser meu discípulo. 28Pois qual de vós, querendo edificar 

uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que 

a acabar? 29Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a 

podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, 30dizendo: Este 

homem começou a edificar e não pode acabar. 31Ou qual é o rei que, indo entrar 

em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com dez mil pode 

sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? 32No caso contrário, 

enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores, e pede condições de 

paz. 33Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, 

não pode ser meu discípulo. 

Nos detalhes que Lucas apresenta, podemos dizer que Jesus apresenta três 

demandas: (1) o custo do amor; (2) o custo do sofrimento; e (3) o custo do 

desapego. Vamos, então, ver cada um desses custos. 

O custo do amor 

No versículo 26, Jesus mostra a primeira de três demandas, que a Ele 

apresenta a partir da condicional “se alguém vier a mim”: “Se alguém vier a mim, e 

não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à 

própria vida, não pode ser meu discípulo”. 

Essa primeira demanda do discipulado é o amor. Não o amor em geral, mas 

um amor específico. Em geral, os filósofos concordam que o que determina o tipo 

                                                 
1 Adaptado do capítulo  livro: O custo do discipulado: a doutrina da imitação de Cristo. 

MADUREIRA, Jonas, São José dos Campos, SP: Editora Fiel, 2019. 
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de amor que vivenciamos é o objeto que amamos. Para objetos distintos, existem 

amores distintos. O mesmo vale com relação a Deus. Entretanto, é possível amar de 

maneira equivocada. As pessoas podem amar a Deus como se ele fosse de barro 

ou de metal, ou como mais uma pessoa importante que disputa nossa atenção em 

relação às outras. Quando isso acontece — de alguém amar a Deus como se ele 

fosse meramente mais uma coisa entre outras ou mais uma pessoa entre outras —, 

Deus não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um item na agenda. 

E o que tudo isso tem a ver com discipulado? O ponto é que o discipulado 

exige que amemos a Jesus como Deus, e não apenas como uma pessoa qualquer. 

Ele certamente é uma pessoa, mas, por ser também Deus, deve ser mais amado do 

que qualquer outra pessoa neste mundo. Sem dúvida, ele é homem, mas, porque 

também é Deus, deve ser o homem mais amado entre todos, mais amado do que 

qualquer coisa que exista neste mundo, que ele mesmo criou (Jo 1.1-14; Cl 1.15-20). 

Jesus sempre tem a primazia.  Nosso pecado é não reconhecer sua primazia e suas 

implicações para a vida.  

Dito isso, voltemos à afirmação de Jesus, no versículo 26: Se alguém vem a 

mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua 

própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.  

O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, acima da família e de 

sua própria vida. Só Deus deve ser amado mais do que amamos nossa família e a 

nós mesmos. Imagine você que muitos daqueles que seguiam Jesus anonimamente, 

no meio daquela grande multidão, estavam hesitando em ter tal comprometimento 

com Jesus e com seu ensino porque estavam sob constante ameaça de sua própria 

família. Imagine que muitos deles poderiam ter ouvido de seus pais, de seus 

cônjuges ou até mesmo de toda a família o seguinte: “Você precisa decidir entre 

continuar seguindo Jesus ou viver nesta casa. Se você optar pelo Nazareno, será 

banido de uma vez por todas dessa família e passaremos a te tratar como inimigo”. 

Ora, isso não é muito diferente do que acontece hoje em alguns países de maioria 

islâmica, onde aqueles que se tornam cristãos são banidos de suas famílias, 

perseguidos por causa de sua fé e, por vezes, até martirizados. 

Esse tipo de amor é o amor que caracteriza o discipulado de Cristo. No 

entanto, é preciso dizer que Jesus não estava exigindo que seus discípulos odiassem 
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suas famílias. Pelo contrário. Nossas famílias devem ser amadas como o que elas 

verdadeiramente são: famílias. Quando amamos nossa família mais do que a Deus, 

nossa família não é amada como deveria ser. Na verdade, quando isso acontece, 

ela é amada no lugar de Deus. Ela se torna um ídolo que controla toda a nossa vida 

e agenda. Portanto, o discipulado requer que Cristo seja o centro, e isso terá um 

custo principalmente se nossa família, nossos bens ou nós mesmos ocuparem a 

centralidade de nosso coração. 

O custo do sofrimento 

O versículo 27 fala da segunda demanda para o discipulado cristão: “Quem 

não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo”, que aponta para 

certo tipo de sofrimento. Essa passagem reflete a mais terrível realidade que 

acompanha o ato de seguir Jesus: a oposição. Desde o início do Evangelho, Lucas 

parece chamar a atenção de seus leitores para o fato de que Jesus está, durante 

todo o tempo, ensinando e enfrentando oposições ao seu ensino. Essas oposições 

vêm de todos os lados: das multidões, dos publicanos, dos soldados, de Herodes, 

dos religiosos e até mesmo dos demônios.  

O interessante é que Lucas faz questão de explicitar ao seu leitor que o próprio 

Jesus estava consciente da dinâmica dessa oposição, porém, mesmo assim, 

continuou ensinando.  Lucas quer que seu leitor entenda que não apenas Jesus 

estava consciente da oposição ao seu ensino, mas também que todo aquele que 

quisesse seguir Jesus precisaria também estar consciente dos sofrimentos 

decorrentes desse comprometimento. Portanto, não é qualquer sofrimento, mas os 

sofrimentos que decorrem do fato de seguir Jesus. 

Qual era o significado de “carregar sua cruz” para os primeiros discípulos que 

ainda não haviam visto Jesus carregar a cruz até o lugar onde ele seria crucificado? 

Para eles, a cruz era símbolo de rejeição e humilhação. O sujeito que carregava 

uma cruz tinha sido banido da sociedade, porque era considerado uma ameaça 

para todos. Ele deveria ser eliminado, mas não sem antes passar por um doloroso 

processo de humilhação e sofrimento. “Carregar sua cruz” revela que o discipulado 

de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao evangelho, em uma cultura 

que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, seus discípulos. Por isso, para 

evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, podemos 
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ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do evangelho, maquiar a Bíblia 

e nossas igrejas locais, para que um pseudocristianismo seja aceito pela cultura 

para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade, sem “cara feia”, 

sem sermos tachados de fanáticos, fundamentalistas e, por que não, de loucos.  

Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, 

forjamos uma cruz para nós mesmos. Uma cruz que seja do nosso jeito, com as 

medidas que julgamos aceitáveis. Medidas que não nos custem nada e que, de 

preferência, não ofendam a ninguém. Porém, uma cruz assim, que carregamos 

segundo nossos termos, não nos humilha o suficiente. A cruz que devemos carregar 

é aquela segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. Somente ela nos humilha 

o suficiente para nos salvar do amor-próprio. 

Para saber se o sofrimento pelo qual estamos passando é a nossa cruz, 

deveríamos nos perguntar se esse sofrimento decorre do fato de seguirmos Jesus. 

Nem todo sofrimento evidencia o verdadeiro discipulado. Somente o sofrimento 

que é fruto da obediência a Jesus pode comprovar que somos autênticos 

seguidores de Jesus. A segunda demanda nos ensina que o custo de seguir Jesus 

envolve humilhação e sujeição a Deus. 

O custo do desapego  

A terceira demanda desfere o último golpe. Trata-se de um golpe fatal em 

nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de 

pertencimento ao mundo. Os vínculos com as coisas que possuímos são 

potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. O objetivo 

do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em 

peregrinos neste mundo, libertando-nos da crença de que somos o que possuímos 

e que temos o domínio sobre nossa família, nossas coisas e até sobre nós mesmos. 

Por essa razão, o discipulado é um movimento que deve começar com 

rendição e submissão a Jesus e sua Palavra. Os discípulos de Jesus são como plantas 

que foram removidas com raízes de sua cultura egocêntrica e que, em seguida, 

foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus (Cl 1.13-18). 

Como é difícil renunciar a algo que acreditamos possuir. Mas não deveria ser 

assim. No final das contas, as coisas que dizemos possuir não nos pertencem. Neste 
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mundo, todas as posses são mera ilusão. Não possuímos nada daquilo que dizemos 

possuir. Tudo é dádiva. Tudo que temos vem dele e é para ele. 

Pense um pouco: se você perdesse tudo o que acha que possui, o que será de você 

e sua família? Se você perder todos os bens, dinheiro e propriedades? Se tudo que 

o que lhe restar for apenas Jesus, conseguiria viver feliz, mesmo assim? 

O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida é o que nos define 

(Sl 115.8). Somos o que desejamos. Somos o que amamos. Por isso, nossa verdadeira 

identidade aguarda pelo desapego de tudo o que nos deforma. E, por mais que as 

coisas que amamos sejam maravilhosas, se nossa vida depender delas, então nossa 

identidade e personalidade estarão deformadas. E, mesmo depois de nos 

desapegarmos de todas as coisas, ainda assim haverá a última coisa, aquela mais 

difícil de desapegar: nosso eu.  

V. CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

Precisamos ir na contramão do pensamento contemporâneo, que quer 

colocar o eu no centro. Não devemos enxergar o evangelho como mais uma coisa 

na vida para inflar meu ego, pelo contrário, precisamos entender que o evangelho 

da graça envolve a entrega total do eu. 

APLICAÇÃO_____________________________________________________________________ 

1. Sua visão é autocentrada? Lembre-se que o verdadeiro discípulo de Jesus é 

aquele que nega a si mesmo. Arrependa-se e confesse seu egocentrismo. 

Entregue tudo que você é e que (acha) que tem a Deus 

2. Não viva uma vida contrária ao que Deus determinou, pobre, insatisfatória e 

desagradável. Viva com plenitude de alegria, enquanto vive para a glória de 

Deus. 

3. Lembre-se que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ama ao Deus 

Trino acima de todas as coisas. 

 

 


