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Deus quer que os jovens se tornem homens de espírito 
zeloso, a fi m de estarem preparados para a ação em Seu 
nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades. 
Deus pede jovens de coração incorrupto, fortes e valorosos, 
e determinados a combater varonilmente na luta que se acha 
diante deles, a fi m de glorifi carem a Deus e benefi ciarem a 
humanidade. (E.G.W., Mensagem aos jovens, p. 21)

Nossos adolescentes, assim como nós, têm um chamado 
especial do Mestre de proclamar a Sua mensagem de 
esperança e salvação. É nosso dever orientá-los e incentivá-
los nessa nobre tarefa.

Quando nos tornamos amigos de Jesus, proclamar essa 
amizade é o próximo passo.

Esse material foi preparado pelo Departamento do 
Ministério do Adolescente, com o intuito de nos aproximar do 
Criador de tal forma que sejamos mais que seguidores, mas 
que sejamos verdadeiros amigos dEle servindo de testemunha 
do evangelho.

Agradecemos a Deus este projeto maravilhoso de 
pregadores da PALAVRA de Deus. Agradecemos grandemente 
ao autor Pr. Gustavo Marques que não mediu esforços para nos 
presentar com este lindo material e ao voluntariado de líderes 
e pais pelo compromisso de discipular nossos adolescentes.

Que este seja mais um ano de sucesso deste lindo projeto e 
que verdadeiramente sejamos amigos de Jesus.

Estimados pais
e lideres,

Com estima,
Eliane Lopes

@elianelopesmca
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Sobre o tema:
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Ao longo da história vemos relatos e biografias 
emocionantes de personalidades que tiveram 
muitos seguidores. É interessante notar que muitos 
anônimos seguidores eram tão próximos de seus 
líderes que deixaram de ser simples seguidores para 
se tornar amigos, no entanto, alguns seguidores, 
talvez por não andarem tão próximos de seus líderes, 
acabaram se desviando do propósito inicial e alguns 
se tornaram fortes opositores.

É possível ver o mesmo processo com alguns 
dos seguidores de Jesus. Enquanto alguns se 
aproximaram de Jesus em comunhão e se tornaram 
amigos dEle, outros se afastaram do propósito e se 
tornaram opositores. A comunhão com Jesus fez a 
diferença e definiu o destino de Seus seguidores.

Nessa temporada das quartas de poder 
estaremos aprendendo alguns segredos 
para ter mais comunhão com Jesus e assim 
também sermos mais do que seguidores e 
nos tornarmos amigos de Jesus.

Pastor Gustavo Marques
@prgustavo_ja 



Este material foi carinhosamente escrito pelo pastor  Gustavo Marques 
e produzido para auxiliar pais e líderes do Ministério do adolescente  na 
nobre tarefa de conduzir meninos e meninas de 13 a 16 anos na caminhada 
de amizade com Cristo  .

Ele é destinado para o uso nos cultos da Quarta de Poder em meses 
alternados com os adolescentes, começando em janeiro, tendo ênfase o 
envolvimento dos adolescentes.

Este é um culto de oração e testemunho e para a execução do projeto é 
primordial que haja a participação dos adolescentes em todas as partes, 
principalmente no sermão .

Como sugestão indicamos as seguintes participações:

Recepção – Boas-vindas  - Oração – Momento de Louvor – Momento de 
Pedidos e agradecimentos ( podendo ser uma dinâmica criativa ) – Oração 
pelos pedidos – Testemunho – Louvor Especial – Mensagem – Louvor  final 
– Oração

Essa é uma sugestão que pode se alterada de acordo com a igreja local, 
lembrando de não realizar um culto muito extenso, mantendo, sempre 
que possível, uma duração aproximada de 60 minutos.

Para a decoração pode ser feito um banner que será usado durante 
o ano, ou montar um cenário bíblico com elementos que contemplem a 
história do dia.

O culto também pode ser enriquecido com a confecção de uma 
lembrança para brinde e cartões ( podendo ser digital)  para convidar 
visitantes que sejam amigos ou parentes dos adolescentes  que estarão 
participando do projeto.

Quanto à roupa utilizada, pode variar entre roupa social, camiseta da 
base, roupas bíblicas (caso queiram representar alguma parte). 

É importante que o adolescente estude bem o sermão  e, havendo 
necessidade, pode realizar adaptações no intuito de que ele esteja 
preparado no dia da mensagem .

A cada preparo, ore com todos envolvidos , este é um discipulado com 
grande ênfase evangelística.

Ministério do Adolescente - ULB

Orientações
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Zaqueu
O SEGUIDOR DE
MADRE TERESA DE CAUCUTÁ

1

Madre Teresa de Calcutá, sem dúvida, é uma das 
personalidades mais famosas da história. Essa mulher 
dedicou toda sua vida em prol do atendimento aos 
pobres e enfermos de Culcutá, na Índia. O trabalho 
dela ganhou tanta relevância no mundo que em 1979 
ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela fundou a 
“congregação das Missionárias de Caridade”. O trabalho 
de Madre Teresa foi tão impactante que sua fundação 
recebia milhares de dólares a cada ano, e com isso o 
trabalho da fundação foi expandido para mais de 100 
países.

Uma dessas generosas doações chamou a atenção 
porque foi feita por um homem chamado Charles 
Keating. Chales admirava e seguia de longe a obra 
de Madre Teresa porque morava no Estados Unidos. 
Ele chegou a doar cerca de um milhão de dólares. 
O problema foi que Chales foi acusado de uma das 
maiores fraudes fi nanceiras dos Estados Unidos e 
chegou a ser preso por conta disso. Um seguidor 
corrupto que admirava a obra em favor dos pobres. 

Isso te faz lembrar de algum seguidor de Jesus?

O RICO QUE SÓ QUERIA VER

Não sabemos o motivo, mas sabemos que Zaqueu só 
queria ver quem era Jesus. Ele não queria tocar, ele não 
queria falar. Ele só queria ver. Talvez porque no caminho 
pra Jericó Jesus havia curado um cego e a notícia pode 
ter chegado primeiro (Lucas 18:35-42) ou ele pode ter 
ouvido notícias sobre um colega de profi ssão chamado 

TEXTO

Lucas 19:1-10

TEXTOLucas 19:1-3
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Levi Mateus que havia abandonado tudo para seguir a 
Jesus e ele fi cou curioso para ver quem era esse.

Fato é que esse homem rico que era chefe dos 
coletores de impostos estava curioso pra conhecer a 
Jesus, porém ele queria fazer isso de longe. O problema 
foi que o tamanho dele, aliado à grande multidão 
que teve a mesma ideia o impediram de atingir seus 
objetivos, pelo menos a princípio.

APLICAÇÃO – DESAFIOS INTERNOS E 
EXTERNOS

Existe alguma coisa que te impede de ver a Jesus 
mais de perto?

Saiba que todos nós enfrentamos desafi os internos e 
externos que querem nos impedir de nos aproximarmos 
de Jesus.

Os desafi os internos, representados pela estatura de 
Zaqueu podem ser aquilo que está em nós, como uma 
mágoa, uma culpa, uma ansiedade.

E os desafi os externos, representados pela multidão, 
podem ser aquilo que enfrentamos como o bullying, 
a perseguição de alguém do trabalho, os conceitos 
errados da mídia, ou as provações.

O que Zaqueu fez para superar esses desafi os? O que 
podemos fazer pra superar os nossos desafi os?

ROTA

Zaqueu fez o que todos nós devemos fazer quando 
enfrentamos desafi os que nos impedem de nos 
aproximar de Jesus. Ele estava diante de um problema 
e então pensou: pelo trajeto de Jesus, acredito que ele 
vai passar por aquele lugar, então é pra lá que eu vou. 
E então ele subiu em uma árvore para que sua visão 
fi casse privilegiada.

TEXTO

Lucas 19:1-10

TEXTO
Lucas 19:4
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APLICAÇÃO – A ROTA DA ORAÇÃO

Devemos buscar uma rota, um caminho diferente. 
Devemos buscar a rota que sabemos que Jesus vai 
passar. Sabemos que Jesus passa pela rota da oração, 
do jejum, da comunhão. Mas porque fi camos tanto tempo 
lamentando que não conseguimos ver Jesus de perto ao 
invés de ir para onde sabemos que Ele estará?

Se nós gastássemos tanto tempo com comunhão, 
quanto gastamos em nossas redes sociais, 
perceberíamos que ser seguidor de um, vale mais do 
que buscar ser seguido por milhões.

Se Zaqueu tivesse desistido e ido embora pra casa, 
provavelmente ele não teria experimento o melhor 
daquele dia. Vamos ver?

DE SEGUIDOR DISTANTE PARA 
AMIGO ÍNTIMO

Essa é a melhor parte da história. 
Imagine a cena: Zaqueu, um homem rico e respeitado, 

em cima de uma árvore como se fosse um menino 
brincando; esperando Jesus passar enquanto sentado 
balançava os pés.

De repente Jesus passa embaixo da árvore e olha pra 
cima e diz pra Zaqueu descer e ainda diz que ele fi caria 
na casa de Zaqueu.

Jesus estava chamando Zaqueu para um 
compromisso. Jesus não quer admiradores, Jesus quer 
seguidores. E os verdadeiros seguidores são íntimos.

SEGUIDORES TRANSFORMADOS SE TORNAM 
AMIGOS ÍNTIMOS

Nos dias de hoje, quem são os nossos amigos mais 
próximos? Normalmente são aqueles que não fazem 
cerimônia quando nos encontram.  Eles chegam e 
perguntam: o que tem pra comer aí hoje? Não seria mais 
ou menos isso que Jesus fez? Jesus queria ter amizade 
com Zaqueu e ele quer fazer a mesma coisa com você a 
partir de hoje.

Quantos passam a vida inteira seguindo Jesus de 

TEXTOLucas 19:5-6
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longe, achando que isso é sufi ciente. Porém isso não 
traz nenhuma transformação. Na introdução vimos a 
história de um homem que seguia de longe as boas 
obras de Madre Teresa, mas ele mesmo continuava 
sendo um corrupto.

Jesus chama Zaqueu para intimidade porque não 
queria apenas um admirador ou um doador. E sim, um 
amigo. Jesus sabia que só a intimidade com Ele poderia 
transformar a vida de Zaqueu. E Zaqueu deixaria de ser 
um corrupto para ser um fi el seguidor de Jesus. A graça 
de Jesus transformou Zaqueu de um corrupto para um 
homem honesto

ILUSTRAÇÃO – TRANSFORMADO PELO 
AMOR

Cansada de ver o fi lho sempre voltar da aula com 
objetos que não eram seus, uma piedosa mãe disse a 
seu fi lho: “Se você roubar mais um objeto eu vou pegar 
essa agulha de tricô, vou aquecê-la no fogo e queimar 
essas mãos que pegam coisas que não lhe pertencem”. 
O fi lho assustado, fi cou um mês sem roubar nada, mas 
após esse período a mãe percebeu que o velho hábito do 
fi lho voltou. Ela então chamou o fi lho, aqueceu a agulha 
no fogo, e queimou a própria mão ao invés de queimar 
o fi lho. O fi lho entendeu. Muitos anos depois, ele contou 
que aquele sacrifício de sua mãe o transformou para 
sempre ele nunca mais roubou.

Zaqueu foi transformado pelo amor de Jesus. Ele 
nunca mais esqueceu que Jesus o perdoou e estava 
disposto a sofrer por ele, apesar dele ser um ladrão.

FAZ UM MILAGRE ATRAVÉS    
DE MIM

A história de Zaqueu fi cou popularizada no Brasil 
após uma música que tem um refrão “Faz um milagre 
em mim”. De fato é uma linda música.

Mas quando olho o texto bíblico vejo um Zaqueu 
acima de alguém que pede milagre nele. O milagre já 
havia acontecido e agora ele é quem queria se tornar um 
milagre na vida dos mais pobres.

TEXTOLucas 19:5-6

TEXTO

Lucas 19:8-10
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Ele então doa grande parte da sua fortuna, e decide 
devolver quem ele roubou 4 vezes mais. Imagine um pai 
de família que havia fi cado sem alimento e de repente 
recebe a doação de Zaqueu e diz: é um milagre!

Sim, era um milagre chamado Zaqueu.
É isso que acontece com os seguidores de Jesus. Eles 

se tornam íntimos de Jesus e fi cam se parecendo cada 
vez mais com Ele. E assim, querem fazer as obras que 
Jesus fazia. Querem orar como Jesus orava. Querem ser 
íntimos do Pai como Jesus era. E acabam se tornando 
milagres vivos.

APELO

Existe alguém que, mesmo vindo à igreja, tem 
seguido Jesus de longe? Hoje Jesus está lhe convidando 
para ter um compromisso com ele, segui-lo de perto 
e também ter sua vida transformada. Ao se tornar um 
amigo íntimo de Jesus você também se tornará um 
milagre na vida de outras pessoas. Você aceita?

Quero orar por você.

+ QUE SEGUIDORES . QUARTAS DE PODER12
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Judas Iscariotes
O SEGUIDOR DE
MAHATMA GANDHI

2

Todos nós já ouvimos falar de Mahatma Gandhi. Ele 
teve muitos seguidores. Ele foi um grande líder indiano 
que empregou resistência não violenta para liderar a 
campanha bem-sucedida para a independência da Índia 
do Reino Unido, e por sua vez, inspirar movimentos 
pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. Ele 
tinha vários seguidores, porém, um dia Nathuram Godse, 
um fi el seguidor de Gandhi, decidiu traí-lo e conspirou 
um plano que acabou matando seu líder. Godse 
acreditava que Gandhi estava sendo generoso demais 
com os mulçumanos que queriam separação da Índia. 
Foi Godse mesmo quem apertou o gatilho e deu fi m à 
vida de Gandhi. Um seguidor que tinha tudo para seguir 
os passos do seu líder, mas acabou condenado à morte 
e foi enforcado em uma cadeia da Índia. Isso te lembra 
de alguma história?

QUEM ERA JUDAS?

Jesus tinha vários fi éis seguidores que chegaram 
ao ponto de dar a vida e morreram como mártires em 
prol da causa do Mestre. Porém, nem todos foram fi éis 
ao chamado de Cristo até o fi nal. Dentre os discípulos 
também existiu um traidor.

Judas Iscariotes era um dos doze discípulos de Jesus. Ele se destacava 
dos demais. Parecia que ele era mais dotado de dons e talentos.

Vejam algumas características dele: 
Curava enfermos e expulsava de demônios. Mateus 10:1
Tinha habilidades contábeis. João 13:29
Era um líder que exercia infl uência sobre o grupo. DTN 717
Era bom de relacionamento, tinha confi ança dos discípulos. DTN 717
E além de tudo ele era bonitão e tinha habilidades de liderança. DTN 294

TEXTO
Mateus 10:1-4
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Quando olhamos apenas o fi nal da história temos 
a tentação de achar que Judas já entrou querendo 
prejudicar o ministério de Jesus, mas nem sempre 
foi assim. Judas deixou tudo e foi seguir a Jesus. 
Abandonou casa, emprego e bens porquee amava o Seu 
mestre. No início, Judas realmente se entregou a Jesus 
e ao ministério.

Mas algo ocorreu no meio do caminho. Apesar de 
andar com Jesus, receber poder para fazer milagres e, 
até mesmo comer com Jesus, Judas, que poderia ter 
sido um grande instrumento de Deus na pregação do 
evangelho, teve um fi m trágico. 

UM TRISTE FINAL DE UM 
BONITO COMEÇO

Ele traiu Jesus, sentiu remorso pelo que fez, foi se 
enforcar; a corda arrebentou, ele caiu precipício abaixo, 
se espatifou no chão e os cães comem os restos dele. 
(Atos 1:16-18)

Provavelmente o problema de Judas era que ele se 
sentia grande demais. Ele era tão bom, que passou a se 
achar melhor que os outros e isso foi fazendo com que 
ele se tornasse crítico, orgulhoso e presunçoso. E esses 
defeitos fi zeram com que ele deixasse de seguir o seu 
mestre para seguir suas próprias ideias. E o resultado 
foi morte e destruição.

APLICAÇÃO

Por que um homem cheio de potencial se afastou dos 
caminhos de Jesus?

Por que hoje em dia vemos jovens cheios de potencial 
também se afastando de Jesus?

Que lições podemos aprender acerca da vida de 
Judas?

Hoje em dia não é diferente. Quantos jovens e 
adolescentes cheios de potencial que poderiam estar 
aqui na igreja hoje mas não estão? Alguns se tornaram 
críticos da igreja e de sua liderança, outros se encheram 
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de orgulho e passaram a se achar maiores do que a 
mensagem que eles mesmo pregavam. E assim, eles 
perderam o brilho nos olhos quanto a mensagem de 
Jesus e deixaram de seguir o Mestre para seguir seus 
próprios planos. E o mais triste é que o resultado é 
idêntico. Satanás tem causado morte e destruição na 
vida de muitos de nossos jovens cheios de potencial que 
poderiam estar hoje servindo ao Senhor.

Jesus estava disposto a perdoar Judas. Jesus o 
amava. Mas Judas não entendia esse amor. E mesmo 
após reconhecer o erro de trair a Jesus o vendendo por 
30 moedas de prata, Judas ao invés de se arrepender 
e pedir perdão a Jesus, ele novamente segue suas 
próprias ideias e dá fi m a sua vida.

É triste ver que muitos hoje em dia também fazem o 
mesmo. Até reconhecem que pecaram, e se entristecem 
com isso. Mas o orgulho os impede de voltar e pedir 
perdão.

SEGUIDOR X AMIGO

Mas em meio a tantas refl exões sobre a vida de 
Judas, surge uma importante questão: Se ele convivia 
tão perto de Jesus, como ele desenvolveu tantas falhas 
de caráter? Como pode alguém que ouvia os sermões 
de Jesus e via os milagres que Ele fazia, tomar uma 
decisão tão ruim?

Simples. Judas tinha a oportunidade de ser um 
amigo de Jesus, mas se contentou em ser apenas um 
seguidor. Se Judas tivesse considerado Jesus como 
um verdadeiro amigo, teria contado pra ele suas 
tentações e pedido ajuda para vencer suas fraquezas. 
Provavelmente o fi nal trágico de Judas teria sido 
evitado.

APLICAÇÃO

Da mesma forma é a vida com Jesus. Você pode vir a 
igreja, devolver seu dízimo, cantar hinos no momento da 
adoração, porém, se quando acaba o culto você não tem 
comunhão com ele, não fala sobre ele ou não procura 
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viver o que ele falou com você aqui dentro, difi cilmente 
a convivência nos cultos fará a diferença necessária na 
sua vida quanto o culto terminar. Em outras palavras, 
você precisa continuar pertinho de Jesus quando sai da 
porta da igreja e volta pra sua casa. Você precisa falar 
com Jesus quando acorda, enquanto vai pra escola ou 
para o trabalho, você precisa escutar ele através de 
louvores na sua casa também. Você precisa priorizar a 
leitura da palavra de Deus e entregar sua vida a Jesus 
todos os dias. Você precisa ter comunhão com Ele para 
que a mensagem dEle seja mais forte em sua vida do 
que seus defeitos de caráter.

Talvez fosse esse o problema de Judas. Ele até 
amava a Jesus. Mas quando o culto terminava, ele 
continuava alimentando suas próprias ideias ao mesmo 
tempo que sufocava em seus pensamentos a mensagem 
que acabara de ouvir de Jesus.

ILUSTRAÇÃO
O PASTOR QUE FEZ A BARBA 

NA HORA DO SERMÃO

Cansado de ver seus sermões caírem no vazio 
diante da sua igreja, um pastor resolveu dar uma lição 
inesquecível aos seus ouvintes.

Em um dos principais cultos, ele subiu ao púlpito 
para pregar, mas ao invés de abrir a Bíblia ele decidiu 
fazer a barba tranquilamente enquanto todos olhavam 
tentando entender o que estava acontecendo. Ao fi nal, 
ele enxugou o rosto e simplesmente terminou o culto e 
despediu a todos sem fazer nenhuma explicação

Aquela semana foi atípica. O povo comentou o fato 
todos os dias, tentado adivinhar o signifi cado de tudo 
aquilo: “Que mensagem ele quer nos passar?”, “Qual é 
o simbolismo espiritual da água, do sabão, do barbear-
se?”

Dias depois, quando ele subiu novamente àquele 
púlpito, a igreja estava cheia. O pastor olhou para a 
congregação e disse-lhes:

– Sei que vocês querem saber o signifi cado do que 
fi z aqui neste púlpito na semana passada. Bem, eu vou 
lhes dizer: não há signifi cado algum! No entanto, se 
podemos tirar alguma lição disso tudo é a seguinte: Há 
anos eu venho apresentando para vocês a mensagem 
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bíblica, mas não tenho visto nenhuma mudança em suas 
vidas. Minhas mensagens têm caído no esquecimento, 
tão logo vocês saem do templo. Eu gostaria que vocês 
comentassem meus sermões durante a semana, do 
mesmo modo que se dispuseram a comentar o meu 
barbear nestes últimos dias, ou será que a minha barba 
é mais importante para vocês que a Palavra de Deus?

Da mesma forma, não permita que a mensagem 
de Cristo que você ouviu aqui, caia no esquecimento 
quando você estiver lá fora. É justamente quando o culto 
termina que os amigos começam a se diferenciar dos 
seguidores.

APELO

Hoje você está diante de uma decisão. Iniciar um 
relacionamento intenso om Jesus, ou se contentar em 
apenas conviver com Ele. O meu desejo é que você 
escolha a primeira opção e assim você possa alinhar 
seus pensamentos com os pensamentos de Jesus.

Assim como Judas discordou e traiu Jesus por não 
concordar com a forma como Jesus tratava as pessoas, 
Godse também discordou e traiu Gandhi por não 
concordar com a forma que ele tratava os mulçumanos. 
Ambos seguidores tiveram uma morte parecida, no 
entanto os líderes tiveram fi ns totalmente diferentes: 
Gandhi permanece morto enquanto Cristo ressuscitou.

Por isso, mesmo que se arrependesse, Godse jamais 
teria conseguido o perdão de Gandhi, no entanto, o 
próprio Godse poderia ter encontrado perdão em Cristo. 

Judas poderia ter encontrado perdão em Cristo. 
Eu posso encontrar perdão em Cristo. 
Você pode encontrar perdão em Cristo.
Você aceita esse perdão e deseja começar hoje uma 

novo relacionamento com Jesus Cristo?
Amém!
Vamos orar?
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Tadeu
O SEGUIDOR DE
STEVE JOBS

3

Hoje, o iphone é um aparelho desejado por várias 
pessoas no mundo todo. Sem dúvidas, Steve Jobs, o 
fundador da Apple se tornou alguém mundialmente 
famoso e com vários seguidores.

Em 2011 Steve Jobs, estava deixando a empresa para 
lutar contra o câncer, que infelizmente o levou a óbito 
dois meses depois. Nesse mesmo ano a empresa de 
celulares se tornava cada vez mais popular, mais ainda 
não era nem perto a empresa que se tornaria em 2020. 

Quando Steve Jobs estava se despedindo da empresa 
um de seus amigos estava sendo discipulado para 
assumir o comando da Aplle: Tim Cook. Tim Cook seguia 
Steve de perto e também tinha o desejo de expandir 
a Apple para o mundo, e quando assumiu criou novos 
produtos como relógios, pulseiras, mini ipads e com 
isso o faturamento da Apple que foi de R$ 108 bilhões 
em 2011 passou a ser R$ 260 bilhões em 2019. Tim 
Cook, por mais não fosse um nome muito conhecido 
pelas pessoas, se tornou alguém conhecido por buscar 
expandir ainda mais a obra de seu falecido líder. Em 
uma postagem no twitter, Cook disse que pensa em seu 
líder todos os dias e isso o ajuda na tarefa de levar a 
Apple ao mundo. Tim Cook é tímido e pouco conhecido, 
mas, apesar disso, ele fez com que a marca que ele 
representa fosse ainda mais conhecida no mundo. 
Essa história me faz lembrar a história muito mais 
impactante acerta de um amigo de Jesus. Vamos ver?

O QUE SABEMOS SOBRE 
JUDAS TADEU

Jesus tinha muitos discípulos. Alguns são mais 
conhecidos dos que os outros como Pedro, João e o 
próprio Judas Iscariotes, porém pouco se fala do outro 
Judas. O Judas Tadeu.

TEXTOJoão 14:22
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No relato do chamado dos doze discípulos tanto em 
Mateus 10:3 quanto em Marcos 3:18 o texto não faz 
nenhum acréscimo sobre quem era ele. Diz apenas que 
entre os doze existia um tal Tadeu.

Já no relato de Lucas 6:16 surge o que parece ser 
um nome novo entre os discípulos: Judas, fi lho de Tiago. 
Como no relato da escolha dos discípulos relatada no 
evangelho de Lucas não aparece o nome de Tadeu, todos 
entendem que se trata da mesma pessoa: Judas Tadeu.

Quase nada se sabe sobre Judas Tadeu. A única 
informação é que ele era fi lho de Tiago. Mas que Tiago? 
Também não se sabe. Alguns dizem que poderia ser 
fi lho do Tiago irmão de João, que também era um 
discípulo. Outros dizem que era fi lho de Tiago, irmão de 
Jesus aceito pela maioria como o autor da carta de Tiago 
no novo testamento. E outros dizem que era de algum 
outro Tiago menos conhecido. Não sabemos de onde 
ele vem, não sabemos ao certo quem era seu pai, mas 
sabemos que ele era um dos doze. E isso signifi ca que 
sabemos o mais importante: ele era um amigo de Jesus.

SER CONHECIDO COMO 
ALGUÉM QUE SEGUE JESUS DE 
PERTO

Provavelmente Judas Tadeu viveu os momentos mais 
marcantes do ministério de Jesus. Ele recebeu poder 
para curar enfermos e expulsar demônios. Ele esteve 
reunido com os outros discípulos em Jerusalém após 
a morte de Jesus. Provavelmente esteve com Jesus no 
sermão da montanha, na multiplicação de pães e peixes 
e em momentos onde Jesus curava vilas inteiras.

Ou seja, Judas Tadeu poderia não ser tão conhecido, 
mas ele conhecia bem a Jesus porque andava sempre 
ao lado de seu mestre.

Judas Tadeu recebeu o Espírito Santo junto com os 
outros, e certamente contribuiu para que o evangelho de 
Cristo se espalhasse.

Judas Tadeu não era conhecido por muitos, mas 
certamente queria que a mensagem de Cristo fosse 
conhecida por todos. Por quê? Porque de tanto andar 
com Jesus e ver como Jesus amava as pessoas, ele 

TEXTOJoão 14:22
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passou a amar também. Ele sabia que o coração de 
Jesus sofria pelos pecadores. E ele passou a sofrer 
também. 

A ÚNICA FRASE DE JUDAS 
TADEU NA BÍBLIA

Jesus estava se despedindo dos discípulos, mas 
queria dar tranquilidade de que tudo iria bem porque 
Ele não iria permitir que fi cassem sozinhos quando Ele 
voltasse para o Pai. Então Jesus disse: “...aquele que me 
ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e 
me manifestarei a ele”.

Então Judas Tadeu respondeu: Porque o Senhor se 
revelará a nós e não ao mundo?

E Jesus respondeu dizendo que só poderia se 
manifestar em quem o amava: “se alguém me ama, 
guardará a minha palavra, e então eu e o Pai faremos 
morada nele” João 14:21-23

Judas Tadeu amava a Jesus, por isso Jesus disse que 
se manifestaria a ele mesmo depois que voltasse para o 
céu após a ressureição. 

Judas Tadeu poderia não ser o discípulo mais 
famoso, nem o mais falante. Certamente não era o que 
tinha mais características de liderança, já que não o 
vemos se destacar em outros momentos. Mas uma 
coisa nós sabemos: ele amava a Jesus. E certamente 
esse amor foi fruto de anos andando ao lado do mestre. 
Sem dúvidas, essa comunhão fez com que Judas Tadeu 
conhecesse o coração do Mestre,

ILUSTRAÇÃO

Dois amigos, aldeões, conversavam certo dia. Dessa 
conversa extraímos uma lição interessante: “Dize-me, 
amigo Ivan, amas-me?” “Amo-te”. “Sabes, amigo, o que 
me dói?” “Oh! Não! Como posso saber o que te dói?” 
“Se não sabes o que me dói, como podes dizer que me 
amas?” – Verdadeiros amigos conhecem o coração 
uns dos outros, não só as alegrias, mas também as 
inquietações e tristezas.
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Judas Tadeu foi tido como alguém que amou a Jesus 
porque ele sabia que o coração de Jesus sofria pelos 
pecadores, e por isso ele queria que a mensagem do 
evangelho fosse espalhada ao maior número possível.

APLICAÇÃO

Alguns jovens perguntam hoje em dia: como posso 
manifestar Jesus através da minha vida? E continuam 
dizendo: Eu sou tão tímido, não sou nenhum líder, não 
tenho um papel de destaque como meus amigos da 
igreja. A resposta que foi dada a Judas Tadeu serve para 
esses adolescentes e jovens: “Se alguém me ama, eu e o 
Pai faremos morada nele.”

Você não precisa ser famoso, não precisa ter 
seguidores no instagram nem ser o mais popular. O que 
você precisa é amar a Jesus. E quando você o ama, Ele 
faz morada em você. E o seu desejo natural vai ser como 
o de Judas; “porque o Senhor não se mostra ao mundo”

ESPALHANDO A MENSAGEM

Judas Tadeu amava tanto a Jesus que esteve entre 
os discípulos no Pentecostes, recebeu o Espírito santo e 
junto com os outros discípulos foi pregar ao mundo. Há 
tradições que dizem que ele foi pregar na Mesopotâmia, 
Arabia, Síria e Pérsia.

Assim como os outros, Judas Tadeu foi responsável 
por fazer a mensagem de Cristo se tornar uma 
mensagem global, porque quando amamos a Jesus, 
e quando Ele vive em nós, nós também queremos 
expandia a Sua mensagem ao mundo.

MELHOR DO QUE UM IPHONE

Tim Cook amava tanto seu líder e a mensagem que 
ele deixou que tem feito de tudo pra espalhar a fi losofi a 
da Apple para o mundo. 

Porém, não importa quão caro seja um aparelho 
da Apple, ele não chega nem perto do valor infi nito da 
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mensagem do evangelho. Na verdade, esses aparelhos 
difi cilmente duram 5 anos. E é triste ver como esse 
homem colocou tanta paixão em um projeto, sendo que 
nós que temos algo muito mais valioso em mãos, muitas 
vezes não nos empenhamos tanto.

Por quê?
É simples, Tim andava todos os dias ao lado do seu 

líder Steve. Eram amigos, se falavam todos os dias, 
trocavam segredos, e a amizade era tanta que a imagem 
de um continua até hoje sendo vista nas atitudes do 
outro.

Muito mais isso deveria acontecer conosco que 
somos seguidores de Jesus. Se andarmos com Jesus 
e também formos seus amigos íntimos, se falarmos 
com Ele todos os dias, se contarmos pra Ele nossos 
segredos, o mesmo vai acontecer com a gente; a 
imagem dEle também estará em nós e a Sua mensagem 
que é muito mais valiosa que infi nitos bilhões poderá 
ser espalhada mais rapidamente ao mundo todo... e o 
melhor: tudo de graça.

APELO

Talvez você nunca se torne uma pessoa famosa 
mundialmente por alguma invenção ou algo do tipo, 
mas saiba que você também pode ser conhecido pelas 
multidões como alguém que anda perto de Jesus.

Não pense que lhe faltam talentos ou habilidades. O 
que Jesus quer é apenas um coração que está disposto 
a amá-lo. E então, o resto você deixa com ele. Você pode 
não ser famoso, mas sua comunhão com Jesus pode 
fazer com que o nome dEle seja famoso entre seus 
amigos e familiares. Você aceita chamado?

Quero orar por você.
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Maria
A AMIGA DE SCHINDLER

4
Provavelmente você já deve ter assistido ou até 

ouvido falar sobre o fi lme “A lista de Schindler”. O fi lme 
conta a emocionante história real do Oskar Schindler, 
um industriário que desfez de toda sua fortuna para 
pagar propina aos soldados alemães para que eles 
não levassem cerca de 1200 dos seus funcionários 
judeus para evitar que fossem mortos nos centros de 
concentração durante a segunda guerra mundial. Para 
salvar algumas crianças, Schindler dizia as autoridades 
que elas lhe seriam úteis na fábrica e por terem as mãos 
pequenas poderiam ser mais ágeis em algumas tarefas. 
Era apenas uma desculpa para salvar o máximo possível 
de pessoas.

Uma dessas crianças salvas foi Eva Lavi. Eva e 
centenas de outros judeus passaram a acompanhar e 
seguir Schindler para se manterem seguros. No ano de 
2018, com 80 anos, Eva Lavi fez um lindo e emocionante 
discurso na ONU. Mas o que chamou a atenção em seu 
discurso foi que ela não se sentia digna de ter sido salva 
na época. Ela alega que muitas crianças morreram e ela 
se sentia mal por ter sobrevivido enquanto as outras 
crianças de seu convívio tinham sido mortas.

No entanto, ela alegou que se Deus havia poupado 
a vida dela, certamente era para que ela estivesse ali, 
testemunhando para o mundo inteiro. “Talvez Ele [Deus] 
quisesse que eu fi zesse algo grande. Sou apenas uma 
mulher comum, com nenhuma grande conquista. Mas 
agora estou aqui, falando com as Nações Unidas. Esse é 
meu ‘grande feito’ que Deus planejou para mim.

Uma mulher extremamente grata, que se tornou 
famosa por ter sido salva, mesmo achando que não 
merecia. Isso te faz lembrar alguma seguidora de Jesus?

Jesus é o maior exemplo de alguém que se desfez de 
tudo para salvar o mundo. E uma das pessoas que Jesus 
salvou foi Maria. Uma mulher que não se achava digna 
da salvação. Porém essa mulher após receber o convite 
da salvação, testemunhou ao mundo a entrega que um 

TEXTO
Mateus 26:6-13
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coração que ama a Jesus pode fazer. Sem dúvidas ela 
se tornou mais que uma seguidora, ela se tornou uma 
amiga de Jesus.

TRÊS GRUPOS DE 
SEGUIDORES NA MESMA SALA

Jesus foi a um banquete na casa de Simão e ali se 
encontravam ao menos três pessoas (Judas, Simão e 
Maria), que representam três tipos de cristãos: os que 
amam Jesus um pouco, os que amam Jesus somente 
o necessário, e os que amam Jesus com entrega 
completa.

Nessa noite, eu gostaria que você identifi casse em 
qual grupo você se encontra, e quem sabe, sair daqui no 
melhor grupo que você poderia estar.

GRUPO 1: AMAM JESUS UM 
POUCO

Judas era um discípulo de Jesus muito talentoso, 
porém altamente orgulhoso e corrupto. Mas uma coisa 
que não podemos negar é que ele amava a Jesus, afi nal, 
ele abandonou tudo para seguir Jesus. Recebeu poder 
para fazer milagres e testemunhava sobre o mestre. 
Porém apesar de amar a Jesus, Judas amava mais o 
dinheiro. 

Quando Maria entrou na sala e derramou um perfume 
caríssimo em Jesus; Judas logo pensou no dinheiro. E 
acho um desperdício. Ele não entendia que ali existia um 
coração que transbordava de amor por Jesus.

Judas representa muitos que até amam a Jesus um 
pouco, porém amam mais as coisas deste mundo do que 
a Jesus. 

APLICAÇÃO

Alguns amam a Jesus um pouco, porém amam mais 
suas redes sociais do que a Jesus.

Outros amam Jesus um pouco, porém amam mais as 
amizades ou o namoro do que amam a Jesus.

E até aqueles que amam a Jesus um pouco, porém 
amam mais a reputação do que a Jesus

E por fi m, existem aqueles que também amam Jesus 
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um pouco, mas amam mais o trabalho, o dinheiro, os 
bens do que amam a Jesus. Se você se encontra neste 
grupo você não está sendo nem quente, nem frio. E a 
bíblia tem um texto muito duro para pessoas assim: 
Apocalipse 3:15-16

Você precisa se decidir.

GRUPO 2: AMAM JESUS 
SOMENTE O NECESSÁRIO

Simão era o anfi trião. Ele havia feito um banquete 
porque amava a Jesus e estava muito agradecido porque 
Jesus o havia curado de Lepra. Imagine a gratidão de 
alguém que foi curado de uma das piores doenças da 
época. Simão sofria a dor da doença e o preconceito 
que ela gerava. Mas Jesus o curou. Simão creu na 
mensagem de Cristo e o amava.

Mas quando Maria derramou o perfume em Jesus, 
Simão também achou que era um desperdício. Ele até 
amava muito a Jesus a ponto de gastar para que um 
banquete fosse feito, porém o que passasse daquilo, 
parecia demais. Não que Jesus não merecesse, mas é 
que diante de um ato tão radical vindo daquela pobre 
mulher, Simão achou que era no mínimo desnecessário.

APLICAÇÃO 

Ele representa um grupo que pessoas que amam a 
Jesus, porém somente o necessário.

Tem muita gente que ama a Jesus, mas acha 
desnecessário terminar um namoro que o afasta de 
Jesus.

Tem muita gente que ama a Jesus, mas acha 
desnecessário ser liberal na doação de recursos para 
o avanço da obra de Deus. Tem gente que ama a Jesus, 
mas acha desnecessário escolher fi ltrar o que escuta 
para fi car mais perto de Deus.

E o problema que as pessoas que amam a Jesus 
somente o necessário, acabam atuando na igreja 
somente o necessário. Costumam a fazer somente o que 
lhe pede:

Se a equipe de louvor te pede pra levantar as mãos 
e cantar, você canta. Se te pedem pra ajoelhar, você 
ajoelha. Se te pedem pra sair e entregar livro na rua, 
você vai. Mas quando foi que você fez tudo isso sem 
ninguém te pedir? Quando foi a última vez que você 
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colocou uma música de louvor no seu quarto e orou 
disposto a só sair de casa depois que estivesse na 
presença de Deus? Quando foi que colocou um louvor 
pra cantar sozinho em adoração na sua casa sem 
ninguém lhe pedir? Quando foi que saiu pra entregar um 
folheto ou livro sem ser o dia que a igreja te orientou a 
fazer?

Amar a Deus acima do necessário envolve viver uma 
vida de comunhão acima daquilo que nos pedem.

Se você se encontra neste grupo, Deus tem uma 
mensagem para você: Apocalipse 2:2-4

GRUPO 3: AMAM COM 
ENTREGA COMPLETA

O terceiro grupo é representado por Maria. Alguém 
que amou a Jesus de forma tão intensa que o próprio 
Jesus disse que aquele ato se tornaria famoso. “Eu 
asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde 
este evangelho for anunciado, também o que ela fez 
será contado, em sua memória”. Mateus 26:13

A pergunta que surge é? Por que ela amou mais do 
que os outros? Afi nal, Judas recebeu o privilégio de 
estar entre os doze. Simão recebeu a cura. Mas Maria 
amou mais, porque ela havia sido perdoada. E Jesus 
bem disse: “...Aquele que pouco foi perdoado, pouco 
ama” Lucas 7:47

Maria não tinha dúvidas que valia a pena entregar 
tudo pra Aquele que havia perdoado tudo. Como ela 
poderia não amar alguém que a amava tanto? Enquanto 
alguns estavam preocupados com o status de andar 
com Jesus, e outros preocupados em receber privilégios 
materiais e físicos de Jesus, Maria estava satisfeita em 
receber o amor do Mestre.

CONCLUSÃO

Sabe por que muitas pessoas não conseguem 
entregar tudo a Jesus? Porque elas não amam Jesus 
o sufi ciente. Abandonar um vício, terminar um namoro 
que lhe afasta de Deus, esperar no Senhor vai ser 
sempre mais difícil pra quem não ama Jesus com 
entrega completa.

Sabe por que é tão difícil ter uma vida de comunhão 
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com Jesus? Porque a gente quer estar perto de quem 
a gente ama. Somente depois que você entender o 
que Ele fez por você é que você vai passar a amá-lo 
também. Não se trata de receber poder para expulsar 
os demônios como Judas recebeu, nem somente de ser 
curado de uma doença como o caso de Simão. Tudo isso 
é importante. Mas o mais importante é receber o perdão 
e o amor de Cristo em nossa vida.

ILUSTRAÇÃO:

Em 1950 um pastor chamado Kim e sua pequena 
igreja, foram presos na Coreia do Norte. Reuniões 
cristãs já eram proibidas naquela época e eram punidas 
com a morte. Os soldados perguntaram se eles queriam 
negar a Jesus e assim teriam uma chance de vida. 
Pra isso bastava cuspirem na Bíblia que foi jogada 
no chão pelos soldados. Mas ninguém queria negar 
a Jesus. Os soldados então disseram: vocês estão 
desperdiçando suas vidas! Mas eles estavam dispostos 
a de “desperdiçarem” por amor a Jesus. Enquanto 
esperavam a sentença de morte, eles cantavam hinos de 
adoração e louvor a Jesus.

Não se tratava de amar a Jesus um pouco ou de 
forma limitada. Aquela igreja amou a Jesus a ponto 
de se “desperdiçarem” por Ele. E eles continuaram 
louvando até que um a um eles foram sendo executados.

Por que amaram tanto? Certamente, era fruto de 
comunhão. Porque somente quando somos próximos 
de Jesus, estamos dispostos a transbordar de amor por 
Ele.

APELO

Assim como Maria, o Pr. Kim e sua igreja também 
amaram a Jesus com entrega completa e se tornaram 
famosos no céu pela forma como amaram a Jesus. Eles 
amaram Jesus dessa maneira porque entenderam que 
Jesus os amou muito mais, e os amou primeiro. 

Eu não sei em qual grupo você se encontrava quando 
chegou até aqui, mas sei que você precisa estar no 
grupo dos que amam a Jesus com entrega completa. 
Para este grupo Jesus também tem uma mensagem:  
Mateus 25:21

Você deseja permanecer neste grupo.
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Pedro
O SEGUIDOR DE
MICHAEL JACKSON

5

Michael Jackson foi um cantor, compositor e 
dançarino apelidado de o Rei do Pop. Ele foi um dos 
artistas mais vendidos de todos os tempos com mais 
de 350 milhões de discos vendidos em todo mundo. Em 
2009 ele morreu de overdose por conta de sedativos 
aplicados pelo seu médico pessoal. 

Por conta da sua forma característica de vestir e 
de dançar, Michael até hoje tem sósias e imitadores 
por todo mundo. Mas um sósia chamado Rafael Cortes 
chamou a atenção até do próprio Michael Jackson. Ele 
era tão parecido quem em 1994 foi contratado pelo 
próprio Michael para enganar a imprensa se fazendo 
presente em um evento de motocicletas, enquanto o 
próprio Michael se casava com Lisa Marie de forma 
reservada.

Hoje, Sergio ainda trabalha como sósia de Michael 
e fez disso sua profi ssão. No começo era só uma 
admiração, mas depois, de tanto andar, falar, e agir 
como Michael Jackson, Sergio Cortes passou a fazer 
isso de uma forma tão natural que ainda hoje o 
confundem e algumas pessoas até acham que Michael 
ainda não morreu. Sergio era só um seguidor que, de 
tanto imitar o seu ídolo, acabou virando um sósia. Hoje 
vamos estudar a história de seguidor de Jesus que 
também queria imitar a forma como Jesus andava.

IMITANDO O JEITO DE JESUS 
ANDAR

Quando eu leio a história de Jesus andando por 
sobre o mar, e Pedro pedindo para fazer o mesmo eu 
fi co pensando: o que deu na cabeça de Pedro? Afi nal, 
a poucos minutos ele estava com medo, e agora ele 
se enche de coragem para tentar andar por sobre o 

TEXTOMateus 14:27-32
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mar. Para entender essa história, você antes precisa 
entender o processo que acontecia na cabeça de um 
seguidor nos tempos de Jesus.

EXPULSO DA ESCOLA

No tempo de Jesus, os meninos judeus aprendiam 
nas sinagogas o pentateuco (cinco primeiros livros da 
Bíblia). Era como se fosse o ensino básico. A criança 
aprendia a ler, aprendia a amar a Deus, aprendia a 
respeitar os pais através do ensino do pentateuco. As 
crianças comuns eram mandadas embora pra casa após 
os primeiros anos de estudo e apenas os que mais se 
destacavam continuavam os estudos. 

Agora, entre 10 e 15 anos, aproximadamente, eles 
partiam para os outros livros do Antigo Testamento. 
E eles se tornavam especialistas nas escrituras. De 
forma apenas ilustrativa, era como se fosse um ensino 
médio. E os que mais se destacavam neste segundo 
processo, estavam caminhando para no futuro se 
tornarem mestres da lei, porém apenas os melhores dos 
melhores chegavam a esse ponto. Se tornar um mestre 
era como passar para o vestibular mais concorrido 
dos dias de hoje. Apenas os melhores conseguiam ser 
aceitos por um mestre para ser discipulado por ele.

Os que não conseguiam passar no processo ia 
pra casa cumprir o ofício dos pais, e se tornavam 
comerciantes, carpinteiros, pescadores e faziam 
outras atividades. Ao que parece, Pedro foi um desses. 
Provavelmente Pedro deve ter sido “expulso” desse 
processo logo na primeira etapa, assim como a maioria 
das crianças.

Afi nal, ser aceito por um mestre não era tão simples 
assim. Você precisava ser muito bom. E isso também 
signifi cava que você iria seguir esse mestre por onde ele 
fosse. E o seguidor tinha tanta obsessão por se parecer 
com o mestre que viravam verdadeiros sósias. Imitavam 
o seu jeito de andar, de vestir, de falar e até de comer.

TEXTOMateus 14:27-32
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UM MESTRE DIFERENTE, UMA 
NOVA CHANCE PARA TODOS

Jesus foi um Mestre diferente dos outros. Ao invés de 
chamar os melhores dos melhores, ele vai até pequenas 
vilas e chama pescadores e homens comuns. 

Ser aceito como seguir de um mestre era uma honra 
para uma família judia do tempo de Jesus. Então você 
agora pode imaginar porque Pedro e seu irmão João 
não hesitaram em largar as redes e abandonar tudo 
para seguir a Jesus. Talvez a vida inteira Pedro havia 
pensado que era um desqualifi cado, mas agora tudo 
mudou. Pedro se sentia tão honrado em ser aceito como 
seguidor deste novo Mestre que fazia de tudo para se 
parecer com Jesus.

Pode ser que a vida inteira você se sentiu 
desqualifi cado e incapaz, e acha que o chamado é 
apenas para os melhores dos melhores, no entanto 
Jesus te chamou porque acredita que você tem potencial 
para se parecer com ele. Isso não é maravilhoso? Ele 
acreditou em nós quando nem nós acreditávamos.

UM SÓSIA DE JESUS

Vamos voltar a cena do barco. Mateus 14:28.
O que deu na cabeça de Pedro? Simples: o desejo de 

um seguidor é ser igual ao seu mestre. E ele pensou: seu 
o meu mestre anda assim; é assim que eu quero andar.

APLICAÇÃO – ANDAR COMO JESUS ANDAVA

Pedro entendeu o que poucos haviam entendido até 
o momento: que ser seguidor de Jesus tem mais haver 
com andar como Ele anda, do que simplesmente o 
esperar dentro de um barco.

Se jesus orava, eu preciso orar. Se ele gastava tempo 
lendo as escrituras, eu preciso ler.

Quando Jesus te chamou, ele te chamou para ser 
mais do que um seguidor, Ele te chamou pra ser um 
sósia dEle. O sósia nunca vai ser igual, mas pode se 
tornar cada vez mais parecido. Mas para ser um sósia 
você vai precisar andar como Jesus andaria se estivesse 
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no seu lugar. E as maiores oportunidades pra isso 
estão lá fora, onde existe um mar agitado e pessoas 
precisando de amparo e auxílio. Você se torna um sósia 
de Jesus quando ajuda o necessitado, quando leva 
alimento ao faminto, quando leva remédio ao doente, 
quando escuta o afl ito.

UM SÓSIA IMPERFEITO

TEXTO: Mateus 14:30

Alguns podem questionar Pedro e mencionar sua 
queda. É verdade.

No entanto precisamos entender que Pedro era 
imperfeito assim como nós somos. E acredito que 
apesar da queda, Jesus se orgulhou de Pedro pois ao 
menos ele caiu tentando andar. Vale lembrar que Jesus 
o reergueu e o Pedro continuou andando sobre o Mar 
enquanto voltava para o barco.

APLICAÇÃO

A pior queda para um seguidor de Jesus não é aquela 
que acontece no processo e sim quando desistimos 
de tudo. É triste ver como Satanás engana alguns 
adolescentes e jovens dizendo pra eles que eles não são 
dignos de voltar ao barco só porque em algum momento 
eles caíram. Saiba que se você está nessa situação, 
o senhor Jesus te levanta e você vai poder continuar 
cumprindo o seu chamado de discípulo. Só não desista 
de andar pertinho dele!

ILUSTRAÇÃO

Um jovem violinista apresentava seu primeiro recital. 
O auditório estava repleto. Cada número era aplaudido 
freneticamente. A multidão delirava. O jovem músico 
agradeceu os aplausos, mas não deu de¬monstração de 
sentir-se lisonjeado. Em quase todo tempo ele olhava 
para a galeria. Quando ele terminou a apresentação, 
um ancião na galeria fez com a cabeça um sinal 
de aprovação. Imediatamente, o jovem mostrou-se 

TEXTOMateus 14:30
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satisfeito, e sua fi sionomia iluminou-se de felicidade. Os 
aplausos da multidão pouco lhe importavam, enquanto 
não tivesse recebido a aprovação de seu mestre. Afi nal, 
o seu mestre era também o seu modelo.

Quando sua atenção está no olhar do seu mestre, 
a opinião dele é a única que importa pra você. E assim 
como Pedro, você pode até cair, mas o olhar de Jesus 
vai sempre te ajudar a se manter de pé pra continuar 
tentando andar como Ele andou. Afi nal, ele é o seu 
modelo.

APELO

Se hoje você se sente desqualifi cado por conta de um 
passado difícil, ou de um presente perturbador, saiba 
que Deus te trouxe aqui pra te dizer: “Não fostes tu que 
me escolheu, mas que eu te escolhi” João 15:16

E essa escolha de Cristo te capacita. Não porque você 
era o melhor dos melhores, mas porque Ele te amou e te 
escolheu mesmo quando se sentia um desqualifi cado.

Portanto, levante-se e vá cumprir o seu chamado de 
discípulo. Ande como ele andaria, fale como ele falaria, 
trate os outros como ele trataria. Siga seu Mestre de 
pertinho e você também vai ser visto como alguém que 
é mais do que um seguidor, e sim um amigo, ou até um 
sósia de Jesus.

Aceita o convite?
Vamos orar.
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A Multidão de
Seguidores
O AMIGO DE
NELSON MANDELA

6

Nelson Mandela foi um homem mais importante 
da África do Sul. Ele lutou a favor da paz e contra a 
segregação racial. Por lutar contra o racismo, Mandela 
foi preso por 27 anos pelos que então dominavam o país. 
Mandela tinha um amigo chamado Ahmed Kathrada 
que compartilhava dos mesmos sonhos. E assim que 
Mandela foi preso, Ahmed também foi, e passou 26 
anos preso. Ahmed não desistiu de Mandela, nem dos 
ideais que ambos sonhavam. Em 1990 Mandela foi 
solto da prisão, e Ahmed que já estava há um ano em 
liberdade continuava fi el a seu líder mesmo depois de 
ter passado tanto tempo na cadeia. Em 1993 Nelson 
ganhou o Prêmio Nobel da Paz e em 1994 ele se tornou 
presidente da África do Sul. Ahmed se tornou deputado 
e conselheiro ofi cial do presidente Nelson Mandela. No 
fi nal, eles transformaram um país e fi zeram valer a 
pena todo o sofrimento.

Não é fácil de achar amigos fi éis como Ahmed 
que não abandonam os propósitos em um momento 
de crise. Infelizmente Jesus tinha muitos seguidores 
que o abandonaram nos momentos difíceis quando as 
expectativas foram frustradas. 

O DIA DE JERUSALÉM CHEGOU

Durante os três anos e meio de ministério, Jesus 
havia passado por várias cidades e realizado ali muitos 
milagres. Jesus havia passado pela região de Decápolis, 
da Galileia e até da Samaria ensinando e operando 
milagres. Mas em Jerusalém, a principal cidade, 
Jesus ainda não havia se manifestado porque estava 
esperando o momento ideal. Jesus queria ser amigo de 
Jerusalém e esse momento havia chegado!

TEXTO
Mateus 21: 1-11

+ QUE SEGUIDORES . QUARTAS DE PODER 33



+ QUE SEGUIDORES . QUARTAS DE PODER34 + QUE SEGUIDORES . QUARTAS DE PODER34

Era como se Jesus tivesse passado e feito milagres 
em várias cidades da nossa região como (citar cidades 
vizinhas), mas para nossa cidade Jesus havia separado 
um momento especial.

APLICAÇÃO

O momento da decisão chega para todos. Assim 
como Jesus se preparou para se manifestar como 
Rei em Jerusalém, hoje ele também se preparou para 
manifestar como Rei em sua vida. Um culto como este 
pode ser algo simples, mas pode ser o momento na 
história que Deus escolheu para se manifestar na sua 
vida. Ele escolheu este dia para iniciar uma amizade 
com você.

A MULTIDÃO E O JUMENTINHO

O cenário estava montado para a entrada triunfal de 
Jesus. Mas multidões iam antes dele anunciando a vinda 
do Rei. A notícia se espalhava e as pessoas saíam às 
ruas de Jerusalém para acompanhar. Imagine a cena.

Ellen White menciona que muitas pessoas que havia 
sido curadas por Jesus estava ali para testemunhar 
do seu poder: os que eram coxos agora pulavam de 
alegria, os que eram cegos agora abriam caminho entre 
a multidão, as viúvas e órfãos seguravam os ramos, os 
que eram leprosos agora estendiam suas vestes limpas 
pra Jesus passar. Que lindo! DTN – Pag. 572

Jesus escolhe um jumentinho para que a profecia 
de Zacarias 9: 9 se cumprisse com exatidão: “Alegra-te 
muito, ó fi lha de Sião; exulta, ó fi lha de Jerusalém: eis aí 
te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em 
jumento, num jumentinho, cria de jumenta.” Era como se 
um rei conquistador estivesse voltando para sua cidade 
enquanto as multidões o aclamavam. No entanto, Jesus 
fazia isso de maneira humilde e divina. Como se fossem 
uma torcida apaixonada, uma multidão de seguidores de 
Jesus, gritava e louvava o nome de Deus.
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APLICAÇÃO
A VERDADEIRA GRATIDÃO É FRUTO DE 

COMUNHÃO

Não podemos negar que por mais que essa multidão 
tenha decepcionado lá na frente, eles sabiam ser 
agradecidos. Você é agradecido a Jesus pelo que ele fez 
por você? Você consegue perceber os feitos dEle na sua 
vida e também está disposto a adorá-lo publicamente? 

Quando essa gratidão é fruto apenas de bençãos 
temporais, ela logo vai embora quando as coisas fi cam 
difíceis. Sim, a cena era linda, mas infelizmente eles não 
eram gratos pelo que Jesus era e sim pelo que Jesus 
fazia. Eles não tinham comunhão nem intimidade com 
Jesus. Eles estavam atrás somente das bençãos que 
vinham de Suas mãos.

E a gratidão sem comunhão leva ao abandono nos 
momentos difíceis.

QUEM É ESTE?

Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade 
fi cou agitada e perguntava: “Quem é este? “

A multidão respondia: “Este é Jesus, o profeta de 
Nazaré da Galiléia”. Mateus 21:10,11

Quando a multidão descia o Monte das Oliveiras, os 
principais da cidade param a multidão e perguntam: 
Quem é este? E alto lindo acontece a partir daí. No livro 
desejado de Todas as nações essa história é contada em 
detalhes e diz que os discípulos de Jesus responderam 
essa pergunta mencionado profecias sobre Jesus: 

Adão vos dirá: É a semente da mulher que há de 
esmagar a cabeça da serpente.

Perguntai a Abraão, ele vos afi rmará: “É 
Melquisedeque, Rei de Salém” (Gên. 14:18), Rei de Paz.

Dir-vos-á Jacó: É Siló, da tribo de Judá.
Isaías vos declarará: “Emanuel” (Isa. 7:14), 

“Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz.” Isa. 9:6.

Jeremias vos há de afi rmar: O Renovo de Davi, “o 
Senhor, Justiça Nossa”. Jer. 23:6.

Afi rmar-vos-á Daniel: É o Messias.
Oséias vos dirá: É “o Senhor, o Deus dos Exércitos; o 

Senhor é o Seu memorial”. Osé. 12:5.
Exclamará João Batista: “Eis o Cordeiro de Deus, que 
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tira o pecado do mundo.” João 1:29.
O grande Jeová proclamou de Seu trono: “Este é o 

Meu Filho amado.” Mat. 3:17.
Nós, Seus discípulos, declaramos: Este é Jesus, o 

Messias, o Príncipe da vida, o Redentor do mundo.
E o príncipe das potestades das trevas O reconhece, 

dizendo: “Bem sei quem és: o Santo de Deus.” Mar. 1:24. 
DTN - Pag. 579 

APLICAÇÃO
DISCÍPULOS X MULTIDÃO

Quem é Jesus pra você? Você é íntimo dEle? Defi ni-
lo é algo que está na ponta da sua língua como estava 
na dos discípulos? Se fi zessem essa pergunta pra você, 
o que responderia? Ele é o Senhor e salvador da sua 
vida ou é somente o fruto da religião dos seus pais? 
Os discípulos conheciam a Jesus, mas a multidão era 
interesseira. Os discípulos andavam com Jesus, mas 
a multidão queria andar “atrás” do que Jesus poderia 
oferecer. Defi na hoje quem é Jesus pra você pois isso 
vai defi nir o seu futuro assim como defi niu o futuro dos 
discípulos e os diferenciava da multidão. 

MULTIDÃO DECEPCIONADA

Se a história terminasse ali tudo estaria bem. Porém 
sabemos que essa mesma multidão que exaltou Jesus 
enquanto pensavam que ele era o general que libertaria 
Israel dos romanos, foi a mesma que gritou crucifi ca-o 
quando viram que o reino de Jesus não era deste 
mundo. 

Assim que Jesus deixou bem claro que não estava 
interessado em derrotar os Romanos, e sim derrotar 
Satanás e as consequências do pecado, aqueles 
seguidores abandonaram a Jesus, assim como uma 
torcida se volta contra um time derrotado. Porém não 
se tratava de uma derrota de Jesus, e sim de uma 
expectativa frustrada por parte daqueles seguidores. 
E assim, com o tempo, um a um eles foram se 
distanciando.

Quando você não anda com Jesus de maneira íntima, 
você passa a ter expectativas erradas sobre o seu reino, 
e a chance de se frustrar é real.
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O LAMENTO DE JESUS

A Bíblia diz que Jesus subiu a um monte e ali 
lamentou por Jerusalém. “Ó Jerusalém: Eu queria 
abraçar vocês como uma galinha ajunta seus pintinhos, 
mas vocês não quiseram” Mateus 23:37

Jesus estava triste não pode ter sido abandonado 
pela multidão, mas porque sabia que Jerusalém estava 
caminhando para longe dos planos de Deus. E isso iria 
lhe trazer muito sofrimento.

Quão diferente seria se Jerusalém e aquela multidão 
tivessem aceitado os planos de Deus. Ah se eles 
conseguissem enxergar um Rei vitorioso que venceria 
até mesmo a morte. Ah se Jerusalém tivesse feito valer 
a pena tanto amor tanto amor demonstrado por Jesus. 
Eles também poderiam participar do futuro governo de 
Deus.

ILUSTRAÇÃO E APELO

O fi lme “O resgate do saldado Ryan” foi um sucesso 
de bilheteria em 1999. O fi lme conta como um grupo 
de soldados se arriscaram e muitos deram a própria 
vida para salvar um soldado chamado Ryan. Ryan era 
o caçula de quatro irmãos e todos os outros haviam 
morrido na guerra. O capitão Miller e sua tropa tiveram 
que resgatar Ryan do terreno no inimigo e o levar em 
segurança pra casa. Ao fi nal do fi lme, quando eles 
já estão quase chegando, o capitão Miller, é baleado 
e prestes a morrer ele vira para o soldado Ryan e 
diz: “faça valer a pena”. O capitão Miller queria que 
Ryan vivesse uma vida diferenciada diante do grande 
sacrifício de nobres soldados que haviam dado a vida 
por ele.

Fico pensando em tudo que Jesus fez por Jerusalém: 
a entrada triunfal, o jumentinho, a multidão, a cruz. Mas 
Jerusalém não fez valer a pena. Antes de morrer, Jesus 
se entristeceu ao imaginar o futuro de Jerusalém.

Mas hoje a história pode ser diferente. Jesus 
preparou tudo, deu a vida por você, e assim “como uma 
galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas” Ele quer 
você vivendo pertinho dele em comunhão. Faça valer a 
pena e deixe Jesus sorrir ao olhar para seu futuro.

Você deseja fazer isso?
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