


SIGA
A qualquer hora, em qualquer lugar, 

a qualquer custo



Título original em inglês: 
Follow – anytime, anywhere, at any cost

Salvo indicação contrária, os textos bíblicos pertencem à versão 
Almeida Revista e Atualizada.

© 2014 Don MacLafferty
College Press, Collegedale, Tennesee

1ª edição em português
Discipulado
2014

Tradução: Dante Maia Silva e Rafael Silva Sousa

Revisão: Cecília Maia Silva

Impressão e acabamento:
Grá�ca Cristal

Todos os direitos reservados. Esta publicação só poderá ser 
reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio, apenas 
com a permissão prévia do proprietário do copyright.

Impresso no Brasil



Agradecimentos

Uma Nota do Autor

Poema “e Call” (O Chamado)

1 Venha

2 Siga

3 Ore

4 Con�e

5 Abandone

6 Sirva

7 Ame

8 Viva

9 Espere

10 Discipule – 1

11 Discipule – 2

12 Discipule – 3

Desa�o

SUMÁRIO

Liderança de Pequeno Grupo



S     i     g    a 



S     i     g    a 

AGRADECIMENTOS

A Jesus, Aquele que me ama eternamente! Você 
é meu Amigo mais íntimo e está sempre comigo. Eu 
dedico esse livro a Você!

A April, minha esposa, amante e amiga. Tenho 
viajado pelo mundo, mas jamais encontrei uma 
mulher que se comparasse a você. Seu amor e leal-
dade a Deus, a mim e aos nossos �lhos é um grande 
encorajamento para mim.

A Jason, Julie e Jessica – nossas crianças. Deus 
tem me ensinado muito através do amor de vocês, de 
seus questionamentos e jornadas de fé. Suas reações 
a esse livro, bem como sugestões, aumentaram em 
muito seu valor.

A Merrit e Gail MacLafferty, meus pais. Vocês plan -
taram as sementes da fé em meu coração desde cedo.  
Seu amor um ao outro, por mim e meus irmãos e por 
Deus continuamente abençoou e aqueceu meu coração. 
Seus “insights” em muito contribuíram para esse livro.

A Delain e Lydia Huggins. Seu amor pelo Cria-
dor e por tudo que Ele fez inspirou todas as belas 
fotos ao longo desse livro.

A David e Sharon Wheeler, suas orações, paciên-
cia e atenciosa edição deram asas às minhas palavras.

A Jonathan Abrahams, Rick Ashodian, Dr. Kathy 
Beagles, Harry Bennett Sr., Harry e Marilyn Bernett 

Curtis Cordwell, Luis 
Antonio de Menezes Dias,  Dr. John Duge, Jocelyn Fay, 
Costin and Leah Jordache,  Merritt e Gail  MacLafferty, 
Hope Obermiller, Dr Philip Saaman, Bonita Shields, 
Dr Helder Roger Cavalcanti Silva, e Helen Socol. Vocês foram 
um grupo de leitura de grande auxílio para esse livro.

À fantástica equipe do College Press. Vocês  
trabalham duro, rápido e com e�ciência. Vocês são 
uma bênção!

Gilbert Cangy,   Dr Jack Blanco, 



S     i     g    a 

Uma Nota do Autor

Meu amigo, mais que qualquer outra coisa em todo 
o mundo, eu quero que você conheça Jesus! Não 
estou satisfeito com você simplesmente conhecer os 
fatos a respeito dEle. Quero que você conheça Jesus 
por tudo que Ele é.

Jesus traz mudanças positivas ao dia-a-dia da minha 
vida. Ele muda a maneira com que eu amo minha 
esposa, invisto em nossas crianças, trato meus amigos e 
amo pessoas difíceis. Ele me dá esperança quando não 
a sinto e um propósito diário para viver, amar e liderar.

Incontáveis vezes Ele me perdoou quando errei para 
com Ele e outros. Seu perdão e amor incondicional 
movem meu coração e me preenchem com grande 
amor e desejo de segui-Lo. Não encontrei ninguém 
nos seis continentes aos quais viajei que me amasse 
como Jesus! 

Eu o convido a explorar Jesus através de cada capí-
tulo e segui-Lo aonde quer que Ele o leve. Ele nunca 
irá abandoná-lo. Nunca irá deserdá-lo. Irá amá-lo 
para sempre. Por que não descobrir quem Ele é por 
você mesmo?

Cada capítulo o ajudará a explorar o que signi�ca 
seguir a Jesus. As histórias capturam as vidas daque-
les que seguiram a Jesus no primeiro século. Cada 
história é arrematada com perguntas que o ajudarão 
a descobrir como seguir a Jesus no século XXI.

Para aproveitar o máximo desse livro, ofereço-lhe as 
seguintes sugestões à medida que você começar cada 
capítulo:
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1. Ore para que Deus o abençoe no início de 
cada capítulo.

2. Aproveite as imagens. Meus amigos, 
Delain e Lydia Huggins, se depararam com 
a maior parte dessas paisagens em suas 
caminhadas pelos bosques do Tennessee.

3. Leia o texto bíblico na página oposta à 
imagem e re�ita em como a criação de 
Deus ilustra Sua Palavra.

4. Leia a história como se você estivesse NA 
história.

5. Explore os MOMENTOS DE 
MENTOREAMENTO. Eu gostaria 
de poder estar ao seu lado enquanto 
você descobre mais sobre seguir a Jesus. 
Aproveite as questões de treinamento que 
compartilho com você. Ele também poderá 
ser usado para discipular outra pessoa ou 
como guia para pequenos grupos.

6. Pratique os princípios em sua vida naquele 
mesmo dia.

7. Compartilhe o que você aprendeu com 
alguém que possa ser bene�ciado por 
seguir a Jesus.

Estou orando para que Deus abençoe sua jornada 
de con�ar, seguir e compartilhar Jesus com outras 
pessoas!
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O Chamado

Escute – você consegue ouvir?
Agradável como um vento suave e contínuo
Vívido como os matizes de um pôr-do-sol

Convincente como o sussurro de um amigo em 
quem se con�a

Impossível de se ignorar uma vez conhecido

A voz oferece liberdade, não força
Um convite personalizado de um Homem

Cujas promessas transcendem 
as estrelas em seu curso,

Cujos pensamentos sobre você ultrapassam as areias

Escute – você consegue ouvir?
Conclamando jovens e velhos

Não importa se populares, afortunados, 
solitários ou derrotados

Acenando ao atento oportunista 
procurando por ouro

E àquele que esqueceu de sonhar e  sempre recuou

Despertando crianças sonolentas para algo mais
Suplicando a milhões para que abram seus ouvidos,

Assumam um risco e destravem 
as portas de seus corações 

Para uma aventura sem �m – paz eternal, sem temor

Escute – você consegue ouvir?
Ecoando através das eras, ele ainda soa verdadeiro

O chamado para seguir é pra você

Por Julie MacLafferty
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capítulo um

VENHA

“Vinde a Mim, todos que estais 
cansados e sobrecarregados,

e eu vos aliviarei.”
Mateus 11:28

Queimado de sol. Areia entre os dedos. Músculos 
tensos enquanto braços musculosos arremessam 

uma rede encharcada à beira do lago. A rede assobia 
pelo ar, amoldando-se perfeitamente enquanto afunda 
na tentativa de uma pesca pela manhã. É, então, puxada, 
recolhida e atirada novamente. O pescador sorri quando 
ela toca a água. É uma boa vida – previsível, confortável e 
livre. Ele conhece o seu ofício, as cordas, a areia e o mar... 
Mas às vezes se pergunta... Isso é tudo o que há?

É um ofício. Põe a comida em sua mesa todos os 
dias. Ele sabe o que fará amanhã, o dia seguinte e mil 
dias ainda por vir. Não há nada mais?

Pedro está tão concentrado em seus pensamentos, 
que não percebe o Mestre andando pela praia. O 
Mestre anda com os pés descalços logo à margem da água.
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Alguns professores �cam em salas de aulas secas e 
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respiram aquele velho ar. Alguns esperam que seus 
alunos os encontrem. Esse Mestre é diferente. Ele 
ensina com o vento em Sua face e areias entre Seus 
dedos. Ele vai aonde as pessoas vivem.

O Mestre caminha em direção a Pedro. O pescador 
olha de relance e se assusta. O que o Mestre poderia 
querer com ele? Estaria ele em apuros?

Pedro cerra os olhos devido à luz da manhã. O 
Mestre diz –“Vem.” A descrença inunda sua mente. 
Porque uma pessoa tão importante o chamaria? Não 
conhecia o Mestre sua reputação, seu passado, seu 
jeito de agir antes de pensar?

O Mestre sorri para Pedro, acena positivamente e 
continua caminhando ao longo da praia, sem olhar 
para trás. As redes escorregam pelos dedos de Pedro, 
caindo em forma de uma pilha aos seus pés. Ele olha 
para um grande vaso de argila cheio de peixes ainda 
se debatendo. Então vem a Jesus, o Mestre, tal qual 
como é, um pescador comum procurando por mais.

momentos de mentoreamento

1. O que faz você caminhar em direção a alguém? 
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Por que Pedro se achegou a Jesus?
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2. 
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Leia Mateus 4:18-20. O que quali� cava Pedro 
para se achegar a Jesus? O que Jesus ofereceu a 
ele?

3. Leia Mateus 11:28-30. O que Jesus oferece àque-
les que se achegam a Ele?

Eu o convido a decidir como 
irá responder a Ele.

Ele está chamando você! 

Espero que você venha assim como está. Venha a 
Jesus com seus problemas, vícios, preocupações e 
medos. Venha a Ele com sua culpa, vergonha e o 
peso de lembranças dolorosas.

Frequentemente, pensamos que temos que consertar 
o que está errado em nossa vida antes de nos ache-
garmos a Jesus. Eu conclamo você a se achegar a Ele 
sem tentar fazer qualquer outra coisa primeiro. Ele o 
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receberá da maneira como você está.
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O fato de Jesus me aceitar como pessoa me mara-
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vilha! Pensar que Ele me conhece por dentro e por 
fora, com todas as minhas faltas e erros, e ainda cha-
ma por mim, enche-me de amor por Ele. Deixe o seu 
coração ser tocado pela maneira como Ele o recebe!

4. Que diferença faria em sua vida se você se ache-
gasse a Jesus tal qual você se encontra agora? Eu 
o convido a decidir como você irá responder a 
Ele. Jesus está chamando você!

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus encontrou você da mesma forma 
que encontrou Pedro.

Essa semana venha a Ele diariamente, 
sem desculpas ou demora.

S     i     g    a 
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capítulo dois

SIGA

“E disse-lhes: Vinde após mim,
e eu vos farei pescadores

de homens”
Mateus 4:19

arreiras de moedas alinhadas como soldados em Cuma mesa brilhavam ao sol do Mediterrâneo. 
Mateus bocejava e sorria para si mesmo. Seus lucros, 
somente daquele dia, ultrapassariam o que a maioria 
dos homens demoraria um mês para conseguir. Ele 
se espreguiçava como um gato preguiçoso, contem-
plando a riqueza que acumularia nos anos por vir.

Estava no topo de sua carreira – coletor de impostos. 
Quando seus amigos pensavam em dinheiro, pen-
savam nele. Quando seus vizinhos pensavam sobre 
sucesso, ressentidamente pensavam nele. Havia 
pouco que ele quisesse... exceto uma coisa.

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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Ele almejava ser parte de algo maior do que ele mes-
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mo, uma causa à qual pudesse se doar, uma pessoa 
na qual pudesse acreditar.

O Mestre repentinamente parou ao lado da mesa de 
Mateus, bloqueando a luz que perpassava o toldo 
da coletoria. Então, sorriu. Quando os sacerdotes 
olhavam para Mateus, franziam a testa, cochicha-
vam “pecador” e olhavam para o outro lado quando 
cruzavam com ele nas ruas.

A igreja daquela época marginalizava pessoas como 
Mateus. Ele representava a classe religiosa despreza-
da, “inferior”. Era um trapaceiro e um colaborador 
de Roma contra seu próprio povo. Seu círculo de 
amizades era formado por aqueles de reputação 
questionável. Mas Jesus estava sorrindo para ele.

Jesus olhou para Mateus e disse o que nenhum outro 
mestre diria – “Segue-Me”. Jesus viu em Mateus 
não só o que ele era, mas aquilo em que poderia se 
tornar. Ele viu um �el seguidor.

E assim foi que Mateus olhou para suas �leiras de 
moedas perfeitamente arrumadas, contemplou com 
profunda atenção seu dinheiro, sua banca e sua con-
fortável vida – e dali saiu, para seguir a Jesus.

1. Porque você seguiria a Jesus? Busque nas passa-
gens bíblicas a seguir razões para seguir a Jesus:

 João 6:35

 

momentos de mentoreamento
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 João 8:12
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 João 14:6

2. Leia Mateus 9:9-13. O que você pensa que Ma-
teus abandonou para seguir a Jesus?  O que você 
pensa que ele ganhou?

3. Como você seguiria Jesus hoje? Aqui estão 
alguns passos práticos:

(b) Leia Salmos 119:105. Como a Palavra de 
Deus é descrita? Como você necessitaria 
usar a Escritura para que ela pudesse, de 
fato, prover orientação para sua vida?

(a) Leia 1 João 2:6  

Amigo, você pode conhecer Jesus há 
muitos anos, há poucos meses ou não 

conhecê-lo de forma alguma. Eu o convido 
a ler as Escrituras para conhecer, por si 
mesmo, como segui-Lo. Não se satisfaça 
por meramente ouvir o que outros falam 

de Jesus. Leia com ‘‘fome’’ de conhecê-Lo e 
segui-Lo por todo o caminho
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4. Que resultados positivos poderiam acontecer se 
você viesse a seguir Jesus diariamente?

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus o chama da mesma forma 
que chamou Mateus da coletoria de 
impostos. Essa semana, siga a Jesus 

cada dia aonde quer que ele o chamar.
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capítulo três

ORE

“Vigiai e orai, para que não entreis 
em tentação; o espírito, na verdade, 

está pronto, mas a carne é fraca.”
Mateus 26:41

céu estava cheio de estrelas, milhares delas, O brilhando com toda sua força em contraste 
com a aveludada negra noite. Estava tão quieto, que 
alguém poderia ouvir o farfalhar da grama agitada 
pela gentil brisa. Era uma noite quieta, semelhante a 
milhares de outras antes... Exceto... 

A velha e desgastada porta da pequena casa na rua 
lentamente se abriu. Um vulto mal iluminado propo-
sitadamente saiu e seguiu seu caminho naquela rua 
empoeirada, evitando o lixo deixado pela festa da 
noite passada. Um bêbado esparramado pela rua e 
um mendigo tremiam em meio ao ar gélido da noite. 
Ele refez alguns passos para acomodar um casaco 

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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sob a cabeça do bêbado e abriu um velho cobertor 

14

sobre o mendigo. O vulto era o Mestre.

O Mestre caminhou além de uma �leira de barracos 
e então dobrou em uma trilha bem conhecida que 
levava ao topo de uma pequena colina. Contemplou 
sua cidade natal por um longo, longo tempo. Sus-
pirou e prostrou-se de joelhos, ainda observando a 
cidade e enxugando as lágrimas de Seus olhos.

Ele lentamente se levantou e caminhou para o outro 
lado da colina, onde veria somente as estrelas. Olhou 
atentamente por um bom tempo para elas – as estrelas 
que tinha criado há tanto tempo atrás. Elevando Suas 
mãos aos céus, compartilhou tudo que estava em Seu 
coração. Algumas vezes falava, então pausava, escu-
tando. Estava em uma profunda conversa, sem pressa, 
como que falando com um amigo íntimo.

O céu empalidecia-se em um tom de azul e então 
explodiu em uma revigorante exposição de cores à 
medida que o Mestre trilhava o caminho de volta da 
colina. Ele acenou ao bêbado, sorriu para aquele men-
digo, então abriu a porta da casa... para mais um dia.

1. Por que você investiria tempo em comunica-
ção com seus amigos e família? Por que você 
investiria em comunicação com Deus através da 
oração?

2. Leia Marcos 1:35. Qual era a prática de Jesus?

momentos de mentoreamento
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Como você ora a Deus? Aqui estão vários passos 
práticos:
(a) Ao orar, compartilhe com Deus como você se 

sente. Seja honesto. Davi, nos Salmos, nos dá 
muitos exemplos de honestidade, orações de 
coração aberto. Explore as orações de Davi e 
veja o que ele compartilhava com Deus.
Salmos 9:1,2

Salmos 13:1

Salmos 18:1, 2

Salmos 42:1, 2

Salmos 51:7-12

(b) Ore usando os temas que Jesus usou quan-
do deu a Seus discípulos um exemplo em 
Mateus 6:9-13.

(c) Peça em nome de Jesus. Veja João 15:16. 
Peça por aquilo que Jesus prometeu. Muitas 
vezes pedimos por aquilo que queremos em 
vez do que Jesus prometeu. Se pedíssemos 
pelo que Jesus prometeu, receberíamos 
diferentes resultados. Veja 1 João 5:14,15



S     i     g    a 

(d) 

16

Ore com expectativa de que Ele irá respon-
der. Veja Salmos 5:3; 91:15.

A maneira como oro continuou a mudar ao longo dos 
anos. Minhas primeiras orações foram bem formais, 
como que falando com um Ser distante, muito além 
de mim. Em minha juventude, li os Salmos e �quei 
chocado em descobrir como Davi falava com Deus. 
Surpreendi-me com o fato de que Davi compartilhava 
sua raiva, frustrações e dúvidas com seu Criador! Suas 
orações me desa�aram a conversar com Deus como 
com um Amigo santo e a ser franco em relação ao que 
estava experimentando em minha vida.

Na correria do dia, é muito fácil �car distraído e es-
quecer que todo o meu dia pode ser um diálogo com 
Deus! Que conforto é saber que posso compartilhar 
qualquer coisa com Deus, a qualquer hora.

Alguns anos atrás �z uma descoberta na Palavra de 
Deus que continua a me impactar de forma poderosa 
diariamente. Li Isaías 50:4 e percebi que Deus ansiava 
por me acordar a cada manhã para que pudesse me en-
sinar, como Seu discípulo, a partir da Palavra escrita e da 
oração. Comecei um experimento orando à noite, antes 
de dormir, para que Deus me acordasse A QUALQUER 
HORA para me achegar e passar tempo com Ele.

Descobri que Deus estava pronto para honrar meu 
pedido de acordo com sua promessa em Isaías 50:4. 
Manhã após manhã acorda-me para vir a Ele, 
buscá-Lo nas Escrituras e escutar o que tem a dizer 
sobre como aplicá-las à minha vida.

Como uma criança fazendo um incrível novo amigo, 
tenho redescoberto Deus ao reservar períodos de 
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Ele tem falado nas Escrituras e aguardar nEle para 
ver o que tem a me dizer, por meio de Seu Espírito 
falando ao meu coração. Deus tem muito mais a nos 
dizer quando nos “desaceleramos” em Sua Presença.

Você pode estar pensando: “Como posso 
saber se estou ouvindo o que Deus fala ao 
meu coração?” Meu amigo, SEMPRE teste 
suas impressões e convicções pela Palavra 
de Deus. Deus NUNCA irá guiá-lo a um 

caminho que contradiga Sua Palavra!

4. O que mudaria em sua vida se você orasse como 
numa conversa ininterrupta com Deus, todos os dias?

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus falava com Seu Pai como a um 
amigo. Essa semana, converse com Jesus 

abertamente, da maneira que você faz 
com um amigo.
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capítulo quatro

CONFIANÇA

“Não se turbe o vosso coração; 
credes em Deus, crede também em 

Mim”.
João 14:1

O Mestre falou para ir embora, então eles saíram – 
mesmo sem querer. De uma perspectiva prática, 

esse era o pior momento para deixar a multidão. O 
Mestre tinha acabado de alimentar milhares com o 
almoço de um menino. Agora, os discípulos podiam 
ver as incríveis possibilidades – todos queriam fazer 
dEle rei! Eles tinham tudo a ganhar caso � cassem, e 
tudo para perder caso fossem embora.

Relutantemente, eles empurraram o velho e familiar 
barco no lago. Uma dúzia de homens desapontados, 
esforçando-se para tirar o barco das margens e saltando 
nele, questionavam-se. Não fazia sentido o que o Mes-
tre havia feito. Porque Ele os mandara embora agora?

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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encontrou uma rajada de vento. Os homens 
relaxaram e sorriram enquanto o vento fazia o 
trabalho deles. Nuvens espalhadas se reuniam, 
condensavam-se como punhos cerrados e 
escureciam. O vento assobiava e chicoteava as 
velas. O sol mergulhava no horizonte e as ondas se 
chocavam com o barco. Onde estava a orla? 

A tempestade chacoalhava o pequeno barco. Atira-
dos e sacudidos pelo vento na noite escura, ondas 
irrompendo sobre o barco, os homens provavam um 
medo real: eles todos poderiam se afogar!

Na escuridão, o clarão de um relâmpago revela o 
impossível – uma �gura misteriosa caminha em 
direção a eles sobre a água! “É um fantasma!”, eles 
gritam. O pânico perpassa seus corações. Seria esse o 
espírito da morte – sinalizando a sua sentença �nal?

O andarilho das águas dirige-se em direção ao barco. 
Ele fala: “Tende bom ânimo! Sou Eu! Não temais!” 
Os doze conheciam aquela voz. Eles conheciam 
aquela face. Era seu Mestre! Era Jesus.

Os discípulos estavam ansiosos para que Jesus se 
juntasse a eles no barco. Ele havia feito um cego 
enxergar e um morto ressuscitar. Com Ele no barco, 
eles estariam seguros. 

Um homem ousou acreditar no impossível e saiu 
do barco para se juntar a Jesus exatamente onde 
Ele estava. Mais forte que o vento, Pedro clamou ao 
Mestre “Se és Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, 
por sobre as águas”. Pedro levanta-se cambaleando 
e dirige-se à lateral do barco. Mãos calejadas tentam 
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desa�am a permanecer onde se encontra, a não fazer 
nada tolo e a se segurar em algo que possa con�ar.

As palavras do Mestre são como uma trombeta 
soada através das ondas, “Vem!”. Os onze assistem. 
Pedro salta do barco – e caminha sobre a água! Os 
olhos de Pedro estão em Jesus. Ele caminha onde 
nenhum homem comum caminhou antes.

Mas então Pedro desvia seu olhar para o mar bravio. 
Desviando seu foco de Jesus, ele afunda como que 
sugado por areia movediça. “Salva-me, Senhor!”, ele 
grita. Imediatamente o Mestre o alcança e o coloca 
em pé. Jesus olha profundamente em seus olhos e 
pergunta – “Homem de pequena fé, por que duvi-
daste?”

Jesus conduz Pedro de volta ao barco. A tempestade 
silencia. A quietude reina sobre o mar. As nuvens se 
dispersam. A vela relaxa. Os doze, com suas vozes 
roucas, tomados de cansaço e admiração confessam 
– “Verdadeiramente, és Filho de Deus!”.

(Parte 1)

1. Pense em alguém em quem você con�a. Por que 
você con�a nele ou nela?

momentos de mentoreamento
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Leia Mateus 14:22-33. O que essa história ensina 
sobre con�ar em Jesus?

3. Como você con�a em Jesus? Aqui estão alguns 
passos práticos para aumentar sua con�ança nEle:

(a) Romanos 10:17. Leia a Bíblia. Sua fé crescerá.

(b) Marcos 9:24. Peça que Deus o ajude em sua falta de fé.

(c) Tiago 2:17; Josué 3:13-17. Quando você conhe-
cer a vontade de Deus, aja de acordo com ela!

4. Como sua vida se pareceria se você con�asse 
completamente em Jesus?
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DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus estava lá com Pedro quando ele 
afundava na água. Essa semana, con �e 
nEle em relação a algo que o preocupa.

(PARA UMA SEMANA ADICIONAL)

Descubra a alegria e a paz de con� ar sua vida e seu 
futuro completamente a Jesus. Aqui estão cinco pas-
sos para con� ar esta vida e a eterna a Jesus:

1. Leia Romanos 5:7,8; 8:38,39. Esteja certo de que 
você é amado incondicionalmente por Deus.

2. Leia Romanos 3:23; 6:23. Esteja certo que você 
necessita de Jesus como seu Salvador.

3. Leia Romanos 6:23 (última parte); João 3:16; 
Efésios 2:8,9. Esteja certo que Jesus oferece a 
você a vida eterna como um presente quando 
você acredita nEle como seu Salvador.

momentos de mentoreamento
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Leia I João 1:9 Esteja certo de que Jesus dá a 
você um coração limpo.

5. Leia Apocalipse 3:20 Esteja certo de que Jesus 
entrará em sua vida à medida que você render-
lhe sua vontade e convidá-lo a ser a sua VIDA.

Amigo, lembro quando não tinha paz com Deus acer-
ca de minha salvação. Preocupava-me se era ou não 
bom o su�ciente. Focava mais no que eu estava fazen-
do em vez do que Jesus fez e está fazendo por mim.

Quando estava no ensino médio, alguém se deu ao 
trabalho de me ajudar a con�ar em Jesus e no que 
Ele tinha feito por mim na cruz. Foram-me mostra-
dos alguns dos versos que acabei de compartilhar 
com você. Quando li I João 5:13, Deus me fez tão 
feliz! Eu estava extasiado por saber que tinha vida 
eterna por meio de Jesus.

Estar seguro de que Cristo me deu o dom da salva-
ção preencheu-me com um amor muito maior por 
Ele. O que Ele fez por mim me faz querer servi-Lo 
e obedecê-lo. Ele me deu muito mais do que jamais 
poderei dar-Lhe!

Amigo, agradeça a Jesus por amá-lo do jeito que 
você é! Nada pode separá-lo de Seu amor. É incondi-
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você pode ser! Por isso, corra em direção a Ele!

Agradeça a Jesus por morrer no seu lugar 
e assumir a pena por seus pecados. Diga-
lhe que acredita que o que Ele fez por você 

é um presente e você o aceita

Peça a Jesus perdão por seus pecados. Ele o perdo-
ará! Ele dará a você um novo coração e um novo 
começo. Convide Jesus agora mesmo para entrar no 
seu viver e ser a sua Vida.

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus morreu para assegurar sua 
salvação. Essa semana, agradeça 

diariamente por sua salvação. 
Compartilhe essa boa nova com outra 

pessoa.
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capítulo cinco

ABANDONE

“Então, eles deixaram 
imediatamente as redes

e O seguiram.”
Mateus 4:20

om as roupas rasgadas, seu longo cabelo Cdespenteado e tomada de medo, ela aguarda 
aos pés do Mestre. Porque não avaliou melhor seu 
último cliente? Porque con� ou em alguém que agora 
a estava traindo?

Os líderes locais a haviam seguido e a � agraram 
na pior hora. Deixaram o homem em liberdade e 
arrastaram-na ao Mestre. Usaram-na como uma 
armadilha para prejudicar Jesus em Seu julgamento 
a respeito dela. A lei de Roma dizia que Judeus não 
poderiam executar alguém sem sua permissão. 
Independentemente do que o Mestre dissesse, eles 
poderiam acusá-lo de violar a lei.

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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Ela era boa em sua pro�ssão. Homens eram atraídos 
por sua beleza e despendiam elevadas somas por uma 
noite com ela. Ela sentia-se no controle. Conseguia 
uma boa quantia. Estava no ápice do que considerava 
sucesso. Sempre dizia a si mesma que deixaria esse 
tipo de vida amanhã, mas o bater na porta e as doces 
promessas de dinheiro sempre a tentavam. “Agora”, 
pensou ela, “Pagarei com a minha vida”.

O Mestre olhou a mulher que tremia aos Seus pés. 
Ele cuidadosamente compreendeu toda a situação. 
As faces cheias de justiça própria dos líderes. O ódio 
por Ele em seus olhos. A total indiferença deles em 
relação àquela mulher.

Ele ajoelhou sobre a areia e começou a escrever com 
Seu dedo. Curiosos, os líderes amontoaram-se ao 
redor, ansiosos pela morte. Quando viram o que Ele 
escrevera, olharam a si mesmos como nunca dantes. 
Os acusadores haviam se tornado os acusados.

As pedras escapavam de suas mãos à medida que 
iam embora.

Em poucos momentos, o Mestre se encontrava a sós 
com aquela mulher. “Nem eu tampouco te condeno; 
vai e não peques mais”, disse Ele.

Muitas batalhas por sua alma a esperavam nos dias 
por vir, à medida que ela lutava com a possibilidade 
de abandonar ou não tudo que conhecia. O Mestre 
a amava como ninguém jamais a havia amado. Ele a 
valorizava como uma pessoa, uma �lha do Rei. Deu 
a ela algo que nenhum outro havia dado – respeito 
próprio. E então ela desligou-se de seu passado. 
Deixou tudo para trás para seguir o Homem que 
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1. Pense em alguma ocasião em que você se 
bene�ciou ao deixar algo para trás. Porque você 
deixou isso para trás?

2. Leia João 8:1-11. Jesus convidou a mulher deixar 
o que para trás?  Leia Mateus 16:24-26 Quais ex-
pectativas Jesus tinha acerca de Seus discípulos?

3. Como é possível abandonar algo prejudicial que 
você ama? Aqui estão alguns passos práticos:

(a) Leia 1 João 1:9. Admita para Deus e para seus 
amigos que você errou e quer mudar. Receba 
o perdão divino e o perdão de outros, se 
necessário.

(b) Leia Ezequiel 36:26-27. Peça a Deus um novo 
coração. Peça-Lhe também que envie o Espírito 
Santo para conceder-lhe o poder de desejar as 
coisas certas. Renda-se a Deus.

momentos de mentoreamento
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Leia Atos 2:38. Vire as costas àquilo que você 
sabe ser errado.

(d) Convide um amigo de con� ança para ser o seu 
parceiro de oração e lembrá-lo a cada dia de ser 
� el à sua decisão. Veja Gálatas 5:2.

(e) Reclame as promessas de Deus. Veja Filipenses 
4:6,7,13,19.

Fique longe dos amigos e dos ambientes 
que o in� uenciam a seguir pelo caminho 

errado. Substitua o erro por algo dado por 
Deus, que inspire vida. Veja 2 Timóteo 2:22

4. Pense em algo em sua vida que o está separando 
de Jesus. Quais seriam os resultados positivos se 
você escolhesse abandonar o que hoje represen-
ta um entrave na sua vida?
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DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus ofereceu esperança à mulher 
surpreendida em adultério. Ela 

abandonou sua antiga vida. Esta 
semana, com o amor dEle para 

fortalecê-lo, abandone qualquer 
coisa que estiver comprometendo seu 

relacionamento com Ele.
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capítulo seis

SIRVA

“Pois o próprio Filho do Homem não 
veio para ser servido, mas para servir e 
dar a Sua vida em resgate por muitos.”

Marcos 10:45

sala parecia opressiva aos doze. Mas não era A realmente a temperatura ou a umidade o 
problema – era a expectativa não expressa de que 
algo precisava ser feito por alguém que não eles 
próprios.

Cestos de pão frescos e suco de uva cobriam a maior 
parte da mesa. Uma bacia de água fresca esperava 
ao lado de dois grandes potes de pedra cheios de 
água com uma toalha perfeitamente dobrada ao 
lado. O que estava faltando naquela cálida noite era 
um servo para trazer a água, a toalha e lavar os pés 
daqueles treze. 

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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atitude. Cada um dos seguidores do Mestre tinha 
uma ideia de quem deveria humilhar-se. Os mais 
antigos pensavam que os mais novos deveriam dar 
o primeiro passo, os mais novos pensavam ser tão 
bons quanto qualquer um do grupo. Então, cada 
homem esperou, recusando-se a servir.

O Mestre silenciosamente levantou-se e caminhou 
pela sala. Propositadamente removeu seu casaco, 
dobrou-o e colocou de lado. Enrolou a grande toalha 
ao redor de Sua cintura e se curvou para pegar a 
bacia de água. Caminhou até um de Seus seguidores, 
ajoelhou-se e lavou seus pés.

Por anos as mãos calejadas do Mestre seguraram 
um martelo, pregos e toras de madeira. Agora Ele 
segurava os pés empoeirados de Seus seguidores. 
Um a um, lavou os pés de Seus discípulos e secou-
os cuidadosamente com Sua toalha. Repetidamente 
tinha que jogar fora a água suja e encher a bacia 
novamente com água limpa.

Todos observavam.

O Mestre sentou-se para comer. Os pés de todos 
estavam agora limpos, exceto os dEle. Ninguém O 
serviu. Ele não se ressentiu. Acabara de servir... e isso 
era tudo o que importava.

1. Pense em uma ocasião em que alguém supriu 
suas necessidades de maneira desinteressada. 
Como essa atitude bondosa o impactou? Pense 
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receber benefício algum.

Por que serviço desinteressado necessita ser 
uma parte diária de sua vida?

2. Leia João 13:1-20. O que Jesus ensinou sobre 
servir aos outros por meio de Seu exemplo? 
Descubra que grupos de pessoas Deus, especi� -
camente, nos chama a servir.
Isaías 1:17

Jeremias 7:17

Jeremias 22:3

Tiago 1:27

3. Qual seria o resultado se você, intencionalmen-
te, servisse aos órfãos, viúvas, estrangeiros e 
necessitados, suprindo suas necessidades?
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DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus serviu a Seus discípulos. Esta 
semana encontre maneiras de servir os 
órfãos, viúvas, desconhecidos, pobres 
ou qualquer pessoa em necessidade.
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capítulo sete

AME

“Nisto conhecerão todos que sois Meus 
discípulos: se tiverdes amor uns aos 

outros.”
João 13:35

om os dentes cerrados, o jovem discípulo Cforçou a si mesmo assistir a Jesus morrer. Horas 
antes as coisas pareciam tão perfeitas! Ele estava 
apreciando um jantar com Jesus, sentado ao Seu lado 
– seu lugar favorito! Depois do jantar,  saíram juntos 
para uma caminhada até o Monte das Oliveiras. 
Então, a noite perfeita se tornou o pior pesadelo de 
sua vida.

Uma turba empunhando lanças e clavas surgiu por 
entre as árvores. Judas con� antemente anunciou 
– “É Este!”. A turba agarrou Jesus e O prendeu. 
Confundidos e amedrontados, os discípulos 
abandonaram Jesus à mercê da multidão.

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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multidão a uma distância segura enquanto esta 
ora conduzia, ora arrastava Jesus ao tribunal. 
Discretamente, adentrou na sala do tribunal e 
assistiu enquanto Jesus era acusado, agredido 
e sentenciado à morte. Então, permanecera em 
silêncio. Agora, tarde demais, desejava ter dito 
alguma coisa.

Ele se encontrava aos pés da cruz. Onde estavam 
os outros discípulos? Sabia por que ele estava ali. 
Enquanto escutava Jesus suspirar as palavras “Pai, 
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” João 
re�etia no que o Mestre havia feito por ele.

Ele era o mais novo, “O Garoto”. Havia uma grande 
diferença de idade entre ele e o restante do grupo. 
Por que o Mestre o chamara para segui-Lo era algo 
difícil para qualquer um deles entender.

Ele não viera com recomendações. Todos sabiam que 
tinha um temperamento violento. Quando ofendido, 
respondia com vingança. Ninguém sabia quando sua 
raiva explodiria. Por isso, o grupo não dispensava 
quantidade maior de amor a ele. Ninguém teria se 
importado se ele tivesse corrido para casa, para sua 
mãe.

Mas o Mestre o amava como se fosse Seu irmão 
mais novo. Ele ouvia quando os outros o ignoravam. 
Caminhava ao lado de João. O Mestre o levava a 
todos os lugares. E o Garoto assistia, ouvia e mudava. 
Mais que qualquer coisa, ele queria ser como o 
Mestre. O amor sincero do Mestre transformou o 
Garoto em alguém muito semelhante ao próprio 
Mestre.
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morrer. Lágrimas quentes escorreram em seu rosto 
quando Jesus pediu a ele para cuidar de Sua mãe, 
Maria. O Garoto permaneceu �rme quando o 
mundo todo parecia sorrir de seu Amigo. Ninguém 
jamais o havia amado, se importado e acreditado 
nele como Jesus. Dessa vez, ele não iria fugir.

Alguns dias depois, ele se deparou com uma tumba 
vazia. Viveu o resto de sua vida por Aquele que o 
amou mais, Jesus, o Salvador vivo e ressurreto do 
mundo. Anos mais tarde, “O Garoto” escreveu o 
evangelho de João. Nessa carta, João refere-se a si 
mesmo simplesmente como “aquele a quem Jesus 
amava”.

1. Enumere as três pessoas que você mais ama e as 
três mais difíceis de amar em sua vida. Por que você 
ama algumas e tem di�culdade de amar outras?

2. Leia João 13:35. Qual é a marca de um discípulo 
de Jesus?

3. Se você está curioso, leia os textos a seguir e veja 
como Jesus investiu em João: Mateus 4:21. 17:1-
13; marcos 5:37-43; 10:35-40; 13:3; 14:32, 33; 
Lucas 9:49-56; 22:8; João 19:26, 27

momentos de mentoreamento
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Como você pode amar as pessoas em sua vida 
que são muito difíceis? Leia Efésios 4:29-32.

Escolha uma  pessoa  em sua 
vida que necessita mais de seu amor.

Tente esses passos úteis:

(a) Ore por ela.

(b) Peça a Deus que lhe dê amor por ela.

(c) Diga a ela apenas coisas edi� cantes, com 
respeito e delicadeza.

(d) Entregue toda a sua amargura a Deus.

(e) Saia de sua zona de conforto para abençoá-la.
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O que aconteceria na sua vida se você começas-
se a amar todas as pessoas que viesse a conhecer, 
assim como Jesus o ama?

DESAFIO DOS 7 DIAS

O amor de Jesus transformou “O 
Garoto”. Esta semana dê passos práticos 
para amar as pessoas “difíceis” em sua 

vida.
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capítulo oito

VIVA

“...Se vós permanecerdes na Minha 
palavra, sois verdadeiramente Meus 

discípulos;”
João 8:31

s dois viajantes cansados comparavam as notas Odo � nal de semana. Acreditaram, sinceramente, 
que o Mestre era Aquele da profecia. Sua prisão e 
morte por parte das autoridades tinha-os deixado 
em choque e profunda depressão. Como isso poderia 
ter acontecido?

Um viajante solitário juntou-se a eles. Não se 
importaram. Ele perguntou sobre o que estavam 
discutindo e ouviu pacientemente toda a história. 
Eles falaram sobre seu desapontamento e desânimo.

O companheiro os remeteu às Escrituras, que eles 
haviam esquecido. Ponto a ponto, explicou a Santa 

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)



S     i     g    a 

Palavra com uma paixão que deixou aqueles dois 

46

homens sem fôlego. Mostrou como Deus havia 
profetizado que o Messias viria, viveria, morreria por 
Seu povo e entraria em Sua glória. A Palavra de Deus 
soprou vida nova na escuridão daqueles homens 
desanimados.

Os viajantes ouviram atentamente. Haviam escutado 
esses Textos muitas vezes no passado. Essas antigas 
profecias estavam ali para serem lidas, cridas e 
vividas por eles a cada dia.

Mas eles não tinham agido de acordo com o que 
haviam escutado. Tinham perdido de vista o ponto 
principal, a essência das profecias.

Os dois diminuíram o ritmo da caminhada à medida 
que se aproximavam do vilarejo. O lar estava ao 
virar de uma esquina. O sol estava baixo sobre 
as plantações. O Estranho começou a caminhar 
sozinho.

“Venha para casa conosco!”, eles convidaram o 
Estranho. “É muito tarde para caminhar sozinho.” O 
Estranho sorriu para si mesmo, virou-se e seguiu-os 
até em casa.

A refeição noturna foi cheia de surpresas. O 
Estranho ergueu Suas mãos para abençoar a comida. 
Foi ali que viram as chagas de Suas mãos. Foi ali que 
eles reconheceram Sua voz. Jesus! Eles viveriam por 
Sua Palavra para sempre!
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1. A quem você ouve em sua vida? Seu melhor 
amigo? Seu cônjuge? Seu colega de trabalho? 
Por que você escuta essa pessoa?

2. Leia João 8:31, 32. O que signi� ca permanecer 
na Palavra de Jesus?

3. Leia Lucas 24:13-35. Como Jesus valorizou as 
Escrituras? Como você pode ler e obedecer 
a Palavra de Deus nas Escrituras? Aqui estão 
algumas dicas úteis:

João 5:39. Sempre mantenha Jesus como o 
foco daquilo que você está lendo. Pergunte 
a si mesmo, “O que esta passagem está me 

ensinando acerca de Jesus?”

(a) João 16:13. Antes de começar a ler, ore para que 
o Espirito Santo seja seu Professor.

(b) Tiago 2:17. Antes de fechar sua Bíblia, pergunte 
a Deus – “Como posso aplicar em minha vida 
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Deus o impressionou a fazer.

4. O que mudaria em sua vida se você lesse a Bíblia 
diariamente e vivesse pela Palavra de Deus?

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus revela a Si mesmo a você através 
de Sua Palavra. Esta semana leia a 
Bíblia diariamente para fazer uma 

descoberta sobre Jesus e aplicar essa 
descoberta na maneira que você vive.
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capítulo nove

ESPERE

“E, comendo com eles, determinou-lhes 
que não se ausentassem de Jerusalém, 

mas que esperassem a promessa do Pai...”
Atos 1:4

om os olhos cerrados devido à claridade do Ccéu, os discípulos se esforçaram para ver Jesus 
à medida que Ele se elevava e era envolvido por 
uma nuvem que crescia. O Mestre estava vivo! 
Inacreditável! Os discípulos estavam cheios de 
alegria e emoção.

Dias antes pensaram estar tudo perdido. Seu Mestre 
havia morrido em uma cruz. Eles tinham passado o 
� m de semana temendo partilhar do mesmo � m.

Por quarenta dias, o Mestre ressuscitado caminhou 
e conversou com Seus discípulos. Conceitos que 
pareciam difíceis antes da ressurreição agora 

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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montanha. Os discípulos estavam ansiosos para 
contar ao mundo sobre seu Mestre.

Seu Mestre os havia perdoado. Amava-os a ponto 
de desa�á-los a ser o que Ele viu que poderiam se 
tornar. Eles tinham nova vida, esperança e propósito 
por causa dEle.

Estavam ansiosos para anunciar ao mundo todo o 
que agora sabiam, mas o Mestre tinha uma palavra 
para eles –“Esperem.” Ele lhes falou para esperarem 
pelo prometido Espírito Santo. O Espírito de Deus 
os transformaria e acenderia um fogo inextinguível 
dentro deles, impulsionando-lhes a fazer discípulos 
para Jesus!

Era difícil esperar. Suas almas estavam cheias de 
amor pelo Mestre. Parecia estranho retornar ao 
Cenáculo para esperar e orar por aquilo que o 
Mestre havia prometido. As pessoas perguntavam “O 
que vocês estão fazendo aqui?” Eles respondiam – 
“Esperando”.

Por dez dias os discípulos esperaram no salão. 
Enquanto esperavam, oravam. Enquanto oravam, 
confessavam tudo que haviam escondido de seu 
amoroso Mestre e de seus companheiros. Inimigos 
se tornaram amigos naquele salão. Crentes se 
tornaram irmãos. Aqueles que haviam falado mal 
uns dos outros se tornaram irmãos e irmãs. O 
foco era simplesmente Jesus. O rancor se fora. A 
amargura havia sido deixada para trás.

O dom prometido não veio imediatamente. Por nove 
dias,  nada extraordinário aconteceu. A promessa do 
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No décimo dia, o Espírito Santo derramou Sua 
presença poderosamente! O Espírito ribombou no 
salão como uma poderosa rajada de vento. O que 
pareciam ser chamas de fogo pairavam sobre cada 
crente.

Cada pessoa estava possuída de uma “fome” de 
viver por Jesus. Todo crente foi movido a ser 
destemidamente �el a Deus, sem levar em conta 
as consequências. Eles agora falavam com uma 
poderosa convicção, que impelia as pessoas a 
assumir uma posição por Jesus, fugir de padrões 
levianamente estabelecidos e segui-Lo em qualquer 
lugar, a qualquer hora, a qualquer custo.

1. Pense em um momento em que você estava 
com muita sede. O que você teria dado por uma 
bebida refrescante? Por quê?

2. Leia Atos 1-3. O que Jesus prometeu? O que 
aconteceu como resultado da espera e preparo 
dos discípulos para receber o dom do Espírito 
Santo?

momentos de mentoreamento
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Como você receberá esse dom que Jesus prome-
teu? Pratique esses passos:

Atos 2:38 – Arrependa-se;
Lucas 11:11-13 – Peça a Deus pelo Santo 

Espírito;
Atos 1:4,5 – Espere com expectativa pelo 

batismo do Espírito Santo.

4. E se você pedisse a Deus para o Espírito Santo 
preenchê-lo todos os dias? Em que sua vida 
mudaria? Eu o convido a pedir ao Senhor agora 
por esse dom.

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus promete a você Seu Santo Espírito. 
Esta semana, cada dia peça a Deus o 

Espírito Santo e a transformação de sua 
vida por meio da ação dEle.
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capítulo dez

DISCIPULE - 1

“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, 
dizendo: Toda autoridade me foi dada 
no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. 

E eis que estou convosco todos os dias até 
à consumação do século.”

Mateus 28:18-20

Ondas de calor sufocante. Poeira que girava em 
espirais, movida pelos ventos áridos. Esse era 

um lugar de morte. Felipe relembrava as instruções 
do anjo para percorrer esse caminho deserto. Por que 
Deus o enviaria a um lugar desolado como aquele?

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta:

“Como Deus ajudou você a praticar 
o Desa� o dos 7 dias do capítulo anterior?”)
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rochoso, os ventos começaram a se acalmar. Sua 
visão se tornou mais clara. Involuntariamente, ele 
pulou assim que ouviu o trotar de cavalos; uma 
carruagem se aproximava. Quem, em seu juízo 
perfeito, escolheria passar por ali?

Dois excelentes cavalos árabes puxavam uma 
carruagem belamente adornada. Assentado na 
carruagem estava um o�cial da corte de Candace, 
rainha da Etiópia, retornando da adoração a Deus 
em Jerusalém. O Espírito de Deus sussurrou:  
“Dispõe-te e acompanha a carruagem”.

Felipe correu em direção à carruagem e 
surpreendeu-se ao ouvir o o�cial ler Isaías. “Você 
entende o que lê?”, perguntou Felipe. O o�cial 
franziu a testa – “Como poderia entender, se alguém 
não me explicar?”. Então, convidou Felipe a subir e 
se juntar a ele.

Grato pela oportunidade inesperada, Felipe explicou 
aquela mesma profecia que havia intrigado o 
o�cial, dizendo-lhe tratar-se de Jesus. Lado a lado, 
estudando as Escrituras, os dois tornaram-se irmãos 
na fé.

Enquanto continuavam pelo caminho, depararam-se 
com um lugar em que havia água. O o�cial exclamou 
“Olhe! Água! O que me impede de ser batizado?”. 
Felipe, sorrindo, assegurou-lhe que poderia ser 
batizado se realmente cresse. Prontamente, o etíope 
respondeu – “Eu creio que Jesus é o Filho de Deus”.

A carruagem preparou-se para uma parada. Os 
dois saltaram e se dirigiram à água, onde Felipe o 
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velho homem e entrega a uma nova vida em Jesus. 
Os dois homens se despediram e o etíope partiu 
para casa louvando a Deus em alta voz – um novo 
discípulo em um local inesperado!

1. Quem o instruiu a fazer algo que agregou valor 
à sua vida?

2. Leia Mateus 28:18-20. O que Jesus desa�ou 
seus discípulos a fazerem? Que autoridade Jesus 
possui? Qual a promessa de Jesus para aqueles 
que fazem discípulos para Ele?

3. E se você, intencionalmente, discipulasse cada 
pessoa aberta a Jesus que conhecesse a cada dia? 
Liste as pessoas de seu círculo de in�uência que 
não conhecem a Jesus e a vida nova que Ele traz.

Círculo de in�uência:
a) 

b) 

c) 

momentos de mentoreamento
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Ao lado de cada nome, liste interesses e necessi-
dades com as quais se deparam no momento.

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus envia você a discipular outros. 
Esta semana siga o Espírito Santo para 

fazer um amigo. 
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capítulo onze

DISCIPULE - 2

“Eis o Cordeiro de Deus”, ecoava a voz de João 
na multidão ao reconhecer Jesus. André 

olhava para cima ao terminar de atar suas sandálias. 
“A quem João se referira?” ele se perguntava. 
Procurou na multidão – pobres, ricos, e soldados 
romanos em pé, imóveis, na calmaria do amanhecer. 
Mas tudo o que viu foi um homem de aparência 
completamente comum, ainda por cima carpinteiro.

O Carpinteiro caminhava tranquilamente, a despeito 
dos olhares da multidão, como se nada fora do 
comum houvesse sido dito. Mas para André, aquela 
declaração de João tinha sido justamente o que 
almejara ouvir desde sua mais tenra lembrança. Não 
hesitou. Se João falara que o Messias tinha vindo, 
então ele O seguiria!

Ele queria estar o mais próximo possível do 
Prometido. Jesus mostrou-lhe onde vivia. André 
passou o dia com Jesus, caminhando, conversando e 
partilhando o pão com Ele. Aquele dia foi o primeiro 
de milhares ao lado de Jesus, vivendo como Ele vivia.

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta: 

“Como Deus ajudou você a praticar  
o Desa�o dos 7 dias do capítulo anterior?”)

‘‘ ...Eu vos farei pescadores de homens.’’
Mateus 4:19
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mudaria sua vida pra sempre. Ele havia descoberto 
o tão longamente aguardado Messias! E não podia 
guardar essa notícia só pra si. Por gerações todos os 
seus compatriotas ansiaram ver o Messias enviado 
por Deus à Terra como homem. Tinha que contar 
para seu irmão!

André andava cada vez mais rápido e agora já corria 
para encontrar seu irmão Pedro. “Como ele poderia 
convencer seu irmão a seguir Jesus?” Deveria citar 
as profecias antigas? Deveria expor seus argumentos 
mais convincentes? Suas sandálias quicavam no 
chão, em direção à casa de Pedro, seu barco, e seus 
lugares favoritos. Finalmente encontrou Pedro.

André fez o mais importante por seu irmão: trouxe 
Pedro a Jesus! André poderia tê-lo enviado a Jesus, 
mas escolheu ir com Pedro. André se envolveu 
pessoalmente ao se tornar uma ponte entre Pedro e 
o Salvador!

André viu como Jesus havia mudado sua própria 
vida. Ele assistiu nos anos seguintes como Jesus 
transformou radicalmente a vida de seu irmão. 
Viu como Jesus continuamente encorajou Pedro, 
o desa�ou e o enviou para ensinar a outros. Jesus 
pacientemente caminhou com Pedro dia a dia até 
Pedro começar a re�etir Seu próprio caráter. Com 
o tempo, André viu Pedro converter-se de egoísta e 
impaciente em um homem de amor desinteressado e 
modos gentis.

André amava trazer pessoas a Jesus! Um dia, quando 
a multidão que ouvia Jesus estava com fome, André 
encontrou um menino com seu almoço e o levou 
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procurando por Jesus, André imediatamente 
conectou os estrangeiros ao Salvador.

Ninguém poderia dizer que André era excepcional. 
Viveu à sombra do irmão que levara a Jesus. Ficou 
fora do círculo íntimo do Mestre. Simplesmente 
seguiu Jesus onde quer que o levou e repetidamente 
trouxe as pessoas que encontrara para conhecer 
Aquele que havia transformado sua vida.

André era comum e nada extraordinário, mas tão �el 
à missão que Jesus havia dado a ele, que se tornou 
um exemplo brilhante para todos os que um dia 
seguiriam Jesus.

André exempli�cou o Evangelho da Grande 
Comissão: “Ide portanto e fazei discípulos de todas 
as nações...” (Mateus 28:19)

E você? A missão de André é sua também!

1. Pense em pessoas que o (a) apresentaram a al-
guém  que acrescentaria valor a sua vida. Quem 
fez isso por você? Porque �zeram isso?

2. Fazer discípulos para Jesus Cristo diz respeito a 
trazer pessoas a Ele. O foco está em se aproxi-
mar da pessoa e construir uma relação de con-
�ança. Então, você pode ajudar aquela pessoa a 

momentos de mentoreamento
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Que atividades Jesus fez com Seus discípulos 
para ajudá-los a crescer em sua jornada de fé? 
Veja as passagens abaixo e apresente suas desco-

 Mateus 4:18-20; 
 Mateus 14:13-20 (esp. v. 16) 

bertas. 

Mateus 14:22-33
Lucas 11:1-13
Lucas 11:1-13
João13:5-15 (esp. v. 15);

3. Como você pode dar o próximo passo para co-
nectar a pessoa que você identi�cou no Capítulo 
10 a Jesus? Ore sobre o que seria apropriado.
• Compartilhe quem Jesus é na sua vida e o 

que Ele está fazendo por você;

• Ofereça-se para explorarem a Bíblia juntos 
a cada semana, com o objetivo de descobrir 
boas novas sobre Jesus;

• Ore por essa pessoa diariamente;
dê forma a uma verdade que Deus ensinou 
a você. Ensine essa verdade a partir das 
Escrituras;
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Convide a pessoa a colocar em prática o 
que você a ensinou na semana seguinte.

4. Ore [incansavelmente] por essa pessoa diaria-
mente. Peça ao Espírito Santo para encorajar 
essa pessoa a viver como discípulo de Jesus. 

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus atrai você a Ele. Essa semana siga 
o Espírito Santo para conectar seu novo 

amigo a Cristo. 

Compartilhe quem Jesus é na sua vida
e o que Ele está fazendo por você. 
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capítulo doze

DISCIPULE - 3

O suor escorria pelo pescoço de Barnabé, apesar 
da noite fria. “Estava ele prestes a trair os 

seguidores de Jesus por ajudar um assassino louco?” 
Ele se questionava. Hesitantemente, conduziu Saulo 
de Tarso para o lugar secreto de reuniões onde Tiago 
e os outros discípulos tinham improvisado uma sala 
de estar na sede central da igreja primitiva.

Barnabé desacelerou seu ritmo. Os passos de Saulo 
hesitaram também. À frente deles, em um beco 
estreito, estava uma grande e maltratada porta. Ele 
sabia a batida secreta que sinalizava aos discípulos 
dentro que era seguro abrir a porta. “Estaria ele 
assumindo um risco grande demais?”

Barnabé conhecia pessoalmente muitos dos 
que Saulo havia encerrado em prisão e matado, 

(Antes de você começar este capítulo, separe um 
momento para responder esta pergunta: 

“Como Deus ajudou você a praticar  
o Desa�o dos 7 dias do capítulo anterior?”)

E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo;
Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E,
por todo um ano, se reuniram naquela igreja e 
ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, 

foram os discípulos, pela primeira vez, chamados
cristãos

Atos 11:25, 26
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Jesus para transformar uma vida.

Barnabé bateu e a velha porta foi aberta. Os 
discípulos de Jesus olhavam silenciosamente, 
perplexos, enquanto Barnabé conduzia Saulo 
para o meio deles. Barnabé levantou suas mãos 
para impedir a esperada avalanche de perguntas 
e acusações, e então suplicou aos discípulos que 
aceitassem Saulo como um deles. Lágrimas enchiam 
seus olhos ao ouvir, fascinados, a história da graça de 
Deus por este menos provável discípulo de Jesus.

Os discípulos, cuidadosamente, e então alegremente, 
abraçaram seu antigo perseguidor. Saulo chorou.

Porque Barnabé acreditou em Saulo, os líderes 
da igreja aceitaram-no. Barnabé havia arriscado 
sua vida para trazer Saulo a eles, assim como eles 
arriscaram suas vidas ao recebê-lo. Alguém sempre 
necessita construir a ponte para uma pessoa em 
situação desa�adora. Barnabé foi essa pessoa.

Mas Barnabé não apenas fez a introdução de Saulo. 
Mais tarde, ele viajou para Tarso em busca de Saulo. 
Quando o encontrou, Barnabé levou Saulo consigo 
para Antioquia e trabalhou com ele lá por um ano.

Barnabé sabia que Deus havia convertido Saulo 
por meio do poder do Espírito Santo. Ele também 
sabia que Saulo necessitava ser discipulado. Barnabé 

encontrado Saulo no caminho de Damasco. Agora 
Saulo era um homem transformado pela graça e 
amor de Jesus. O ódio de Saulo pelo Salvador havia 
sido substituído por um amor que o compelia a 
anunciar a qualquer um que encontrasse o poder de 

mas também acreditava que Jesus Cristo tinha 
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estudar a Palavra de Deus, fazer amigos e in�uenciar 
a cidade. Ele viu como Jesus transformou a maneira 
de Barnabé trabalhar com a comunidade de crentes 
e não crentes.

Nos meses seguintes Barnabé discipulou Saulo. 
Barnabé não parou de anunciar o Evangelho a Saulo; 
ele viveu o Evangelho e diariamente convidava Saulo 
a se unir a ele na aventura de seguir a Jesus!

Ele convidou Saulo a unir-se a ele quando ensinava 
as Escrituras, ao pregar de casa em casa, nas 
sinagogas, e ao enfrentar a chuva, o calor e o frio. 
Saulo observava Barnabé discipular novos crentes 
e trabalhar com os antigos. Barnabé pacientemente 
encorajava Saulo à medida em que este aprendia a 
fazer o mesmo.

Barnabé começou a perceber que as multidões 
vinham escutar Paulo, não ele. Observava 
maravilhado como o Espírito Santo capacitava 
Saulo a pregar as boas novas de Jesus para homens 
e mulheres de grande in�uência e poder. Ele 
observava enquanto as pessoas eram movidas 
poderosamente para vir a Cristo. Barnabé, o 
discipulador, quietamente passou de mentor para 
parceiro e disso, para um pouco lembrado assistente.

O Espírito Santo transformara Saulo, o perseguidor, 
em Paulo, o discípulo amado. Repetidamente, Paulo 

investiu tempo para construir um relacionamento 
com Saulo. Ele recebeu Saulo em sua vida.

Por um ano Saulo teve o benefício de andar com 
um crente continuamente. Saulo pôde ver como 
Barnabé vivia sua fé em Jesus. Ele via Barnabé orar, 
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vida em fazer discípulos para Cristo  que con�am, 
seguem e compartilham Jesus a qualquer hora, em 
qualquer lugar e a qualquer custo. Experimente 
a alegria de ver Deus usar esses discípulos para 
preparar um povo que irá se encontrar com “o 
prestes a vir”,  Jesus Cristo!

Seja um Barnabé! Faça discípulos!

1. Identi�que alguém que acreditou no seu valor 
mesmo quando outros não o �zeram. Por que 
essa pessoa investiu em sua vida?

2. Você tem alguém em sua familia, círculo de 
amizades, escola ou local de trabalho que parece 
um discípulo improvável? Ore para que Deus o 
ajude a enxergar o que Deus vê nele.

3. Leia Atos 9:1-8, 19-22, 26-28; 11:22-26. Liste 
os passos que Barnabé deu para ajudar Saulo a 
crescer como um discípulo e como discipulador.

4. Quando você se encontrar novamente com a 
pessoa que começou a discipular na semana 
passada, pergunte a ela o que ela fez com o 

momentos de mentoreamento

retornava às cidades onde ele e Barnabé primeiro 
compartilharam o Evangelho e fortalecia os discípulos 
para que ganhassem incontáveis milhares para Jesus.

Deus o guiará para muitos improváveis discípulos 
de Cristo. Separe tempo. Assuma o risco. Invista sua 
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5. Quando você acredita que a pessoa está vivendo 
e aplicando a verdade especí� ca que você a en-
sinou, desa� e-a a compartilhar aquela verdade 
com mais alguém. Lembre que Deus transforma 
pessoas em ritmos diferentes, seja paciente. 
Assim como Deus tem sido paciente com você, 
aproveite o tempo para apreciar a jornada en-
quanto Deus transforma a pessoa que você está 
discipulando.

6. Quando você olhar a pessoa novamente, per-
gunte como compartilhou sua fé com outros. 
Novamente, celebre o sucesso que Deus deu e 
encoraje-a sempre que os desa� os surgirem. 
Peça a Deus para mostrar a ela o que Ele quer 
em seguida.

DESAFIO DOS 7 DIAS

Jesus atrai você a Ele. Essa semana siga 
o Espírito Santo para conectar seu novo 

amigo a Cristo. 

que você a ensinou na semana anterior. Cele-
bre sempre que a Palavra de Deus for posta em 
prática. Seja paciente quando não conseguir ou 
tiver esquecido. Deus é cheio de graça! Ajude-a 
a explorar as possibilidades daquilo que a Pala-
vra de Deus a está chamando a fazer.
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MEU DESAFIO A VOCÊ

O que você fará com Jesus? Você irá considerar, mas 
não se comprometer? Provará de Seu amor, mas 
recusará ser enviado? Flertará com Sua amizade, mas 
não O seguirá?

Conheço Jesus há quase meio século. Tenho 
lido muito sobre Ele em Sua Palavra e sinto-me 
confortável ao dizer que sou Seu seguidor. Relembro 
minha vida e vejo-me extremamente grato por Sua 
compaixão e Seu cuidado ao longo dos anos – ainda 
assim, me angustio pelas muitas vezes em que segui 
Jesus pela metade, ou pela maior parte do caminho, 
mas não o caminho todo. Ele está chamando a mim 
e a você para mais!

Jesus caminhou por esse planeta com Seus pés 
descalços. Conhece nossas lutas, nossos medos. 
Conhece nossa tendência de não ir além, de buscar 
o que é seguro, e de esquivar-nos dos sacrifícios. Ele 
nos conhece bem e sabe como tornar nossas derrotas 
em vitórias, por Sua poderosa graça.

Estou de joelhos nesse exato momento, mesmo agora 
enquanto exponho meu coração a você. Aqui está o 
que Deus me impressionou a falar a você:

1. Viva cada momento sabendo que Deus o ama 
eternamente! Veja Romanos 8:38,39.

2. Renda-se completamente a Deus todos os dias, 
oferecendo a Ele tudo o que você é e tem para 
trazer grande glória a Jesus. Veja I Coríntios 
10:31.
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Leia a Palavra de Deus com o compromisso 
de mudar a sua vida de acordo com a leitura 
daquele dia. Viva o que lê. Teste se tudo o que 
você acredita e pratica está de acordo com a 
Palavra de Deus. Veja II Timóteo 3:15-17.

4. Separe períodos de quietude e calma para 
falar com Deus e ouvir Sua voz. Con�rme suas 
impressões com a Palavra de Deus escrita. Veja 
Salmos 5:3; 46:10; I Reis 19.

5. Esteja certo de sua salvação pela graça de Jesus 
somente. Veja Efésios 2:8,9.

6. Peça pelo batismo diário do Espírito Santo, para 
que Deus molde seu caráter como o de Jesus 
e lhe conceda intrepidez para compartilhá-Lo 
com outros. Veja Atos 1:4,5.

7. Maridos, amem vossas esposas como Jesus os 
amou – se sacri�cando. Esposas, respeitem 
vossos esposos. Eles verão o amor de Jesus em 
vosso respeito para com eles. Veja Efésios 5:25, 
33.

8. Dediquem suas vidas em fazer de seus �lhos 
discípulos de Jesus. Esse é o chamado de vocês. 
Não deem essa tarefa sagrada a um estranho. 
Outros podem auxiliar o trabalho de vocês, 
mas eles nunca, jamais, poderão substituí-los 
naquilo que Deus os chamou a, pessoalmente, 
darem a seus �lhos. Se você não tem �lhos, 
encontre uma maneira de dedicar-se a ajudar a 
próxima geração a se tornar discípula de Jesus. 
Veja Deuteronômio 6:4-9; Malaquias 4:5,6; Atos 
2:17.
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Compartilhe o que você descobre diariamente 
na Palavra de Deus. Mas não limite-se a isso. 
Invista sua vida em ajudar alguém a se tornar 
discípulo de Jesus, assim ele (a) poderá ter a 
alegria de con�ar, seguir e compartilhar Jesus! 
Veja Mateus 28:18-20.

10. Busque os sonhos de Deus, aqueles planos que 
Ele teve para você desde antes de você nascer. 
Sirva-O �elmente, siga-O a qualquer hora, em 
qualquer lugar, a qualquer custo. Sirva a Deus 
com a urgência da mui breve volta de Jesus! 
Veja Jeremias 1:5; Salmos 139; Efésios 3:20,21; I 
Tessalonicenses 4:16-18.
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Usando esse Livro para 
Conduzir um Pequeno Grupo

1. Peça ajuda a Deus para pensar em pessoas que 
se bene�ciariam ao participar de um grupo que 
visa explorar “o ser discípulo de Jesus”.

2. Ore por aqueles que você foi impressionado a 
convidar.

3. Convide seus amigos, vizinhos, colegas de classe 
ou trabalho para sua casa ou algum outro lugar 
confortável para seu grupo. Convide-os para vir 
e participar um dia.

4. Se eles acharem bom, encoraje-os a voltar para 
as outras 12 reuniões seguintes (o capítulo 
quatro é melhor dividido em dois dias)

5. Considere oferecer um lanche simples antes 
ou depois da reunião. Pessoas estão sempre 
procurando por amizades reais. Comida 
não precisa ser uma parte da experiência do 
pequeno grupo, mas quase sempre essa foi uma 
parte do discipulado do primeiro século.

6. Sugestão de modelo de pequeno grupo:

A. Recepione cada uma das pessoas à medida 
que chegarem. Comece com uma pergunta 
como: ”Que palavra melhor descreve sua 
semana?” Separe um tempo para que cada 
membro compartilhe o que está aconte-
cendo em sua vida. Outra alternativa é 
convidar cada pessoa para compartilhar 
com outra – isso  poupará tempo e encora-
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B. Após a primeira semana, sempre convide o 
grupo para compartilhar o que cada um fez 
para praticar o “Desa�o dos 7 dias” dado na 
semana anterior. É melhor que essa parte 
seja feita um a um. Treine os membros 
para perguntarem uns aos outros “Como 
foi o desa�o nessa semana?” O objetivo é 
encorajar e oferecer suporte uns aos outros 
para que possam dar os passos de fé que 
Deus espera de nós. Enconraje os membros 
do grupo a perguntarem com amor e graça, 
mesmo porque não sabemos das di�culda-
des que alguém encontra ao dar um passo 
de fé para seguir a Jesus.

C. Ore para que Deus abençoe o grupo e para 
que a Sua Palavra escrita seja estudada e 
aplicada.

D. Convide o grupo para estudar a �gura e o 
texto bíblico que abre o capítulo. Pergunte 
sobre como a natureza ilustra o texto.

E. Peça que voluntários se alternem na leitura 
dos parágrafos.

F. Continue com os Momentos de Re�exão 
da mesma forma – envolvendo o grupo na 
leitura das perguntas e passagens bíbli-
cas. Convide o grupo a compartilhar suas 
observações.

G. Imediatamente após a leitura do “Desa�o 
dos 7 dias”, compartilhe o que esse desa�o 
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impressionando você para implementar 
esse passo ao seguir Jesus. Seja autênti-
co. Lembre que você está aprendendo e 
crescendo como todos os outros. Você 
descobrirá que se você estiver disposto a ser 
vulnerável ao compartilhar como o desa�o 
impacta você, você encorajará o grupo a 
fazer o mesmo.

H. Certi�que-se de que cada passo em seguir 
Jesus �cou claro para o grupo. Relembre 
o grupo que o passo parecerá diferente de 
acordo com as circunstâncias de cada um.

I. Encerre com uma oração, pedindo que 
Deus os abençoe. À medida que o grupo 
ganhar intimidade, os membros apresenta-
rão pedidos de oração. Separe tempo para 
perguntar e ouvir.

J. Esteja disponível para aqueles que tem 
dúvidas ou necessitem de encorajamento 
para seguir Jesus.

K. Encoraje cada um a assumir um compro-
misso de pertencer a um pequeno grupo 
dedicado a seguir Jesus. Esse compromisso 
será reforçado como um estilo de vida.

7. Sempre treine um membro do grupo para 
liderar o pequeno grupo com você. Ore pela 
direção do Espírito Santo. Ele ajudará você. Dê 
responsabilidades de liderança a essa pessoa a 
cada semana. Começe com coisas simples, em 
que ele possa ajudar, e depois aumente suas 
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Deus crescer nele.

8. Ore pelos membros do seu pequeno grupo 
todos os dias. Ore para que o Espírito Santo 
transforme cada um completamente, enquanto 
seguem Jesus.
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Jesus!

Seu irmão em Jesus,

Don.
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