
 

 

 
Hoje iniciaremos uma nova série de palavras 

em nossos GFs. Nas próximas semanas falaremos 

sobre o Grande Chamado de Deus para as nossas 

vidas! Vamos ler juntos a palavra de Deus em 

Marcos 3:13-15 (NVI): “Jesus subiu a um monte 

e chamou a si aqueles que ele quis, os quais 

vieram para junto dele. Escolheu doze, 

designando-os como apóstolos, para que 

estivessem com ele, os enviasse a pregar e 

tivessem autoridade para expulsar demônios”. 

Observemos que neste texto bíblico Jesus 

estava iniciando o seu ministério público. Nos 

capítulos 1 e 2, Marcos nos conta como foi o 

chamado de Jesus para os seus primeiros 

discípulos, dizendo- lhes apenas: “Sigam-me, e eu 

os farei pescadores de homens” (Marcos 1.17). 

Ou, como no caso de Mateus, dizendo apenas 

“siga-me”: “Passando por ali, viu Levi, filho de 

Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me". 

Levi levantou-se e o seguiu.” (Marcos 2:14). 

Contudo, ao completar os doze, Jesus fez 

questão de apresentar claramente a proposta do 

tipo de discipulado que estava oferecendo, pois ao 

desafiar aqueles homens a segui-lo, Jesus os 

chamou para “que estivessem com Ele” e para que 

“os enviasse a pregar e tivessem autoridade para 

expulsar demônios”. 

Assim, duas coisas ficam claras, no texto 

bíblico, sobre o chamado dos discípulos, que são: 

o processo e o propósito. 

Em primeiro lugar, como processo de 

discipulado, estava explicito que o chamado era 

para um relacionamento pessoal com Jesus. A 

ideia era que eles estivessem juntos, convivendo 

com o Mestre, compartilhando Sua intimidade pelo 

tempo que fosse necessário. 

E, em segundo lugar eles foram levados a 

entender que o treinamento tinha um objetivo de 

que eles fossem enviados a realizar a obra de 

Deus. Seguir a Cristo não significava formar um 

grupo de amigos andando juntos, simplesmente 

para desfrutarem uns dos outros. Era para darem 

frutos, propósito! 

Em nossa Igreja somos chamados para 

SEGUIR! E, ao entendermos isso, podemos 

repetir que obviamente se aceitarmos a Jesus 

Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, no 

dia de hoje, nos tornamos seguidores e discípulos 

 

 

de Jesus, da mesma forma que os primeiros 

discípulos, principalmente porque o nosso 

CHAMADO é o mesmo - somos chamados para 

seguir. Pois vejamos: 

1. Chamados para estar com Ele. 

Isso fala de desenvolver um relacionamento 

pessoal com Jesus, de conhecê-Lo, descobrir sua 

vontade e obedecer aos seus mandamentos e a Sua 

direção. Por isso, o estudo da Palavra de Deus, a 

prática da oração, o louvor, a adoração e a 

comunhão com o Espírito Santo são tão 

importantes para as nossas vidas. A maioria dos 

ministérios que desenvolvemos na igreja nos 

ajudam a crescer em relacionamento e 

conhecimento de Deus. É a intensidade do nosso 

relacionamento com Deus e com os outros 

discípulos que geram transformação e maturidade 

espiritual. 

2. Chamados a pregar o Evangelho. 

Muitos querem limitar a vida cristã ao 

relacionamento com Cristo e sua igreja, 

desprezando o propósito final que é dar frutos. E 

isso é impossível, pois aquele que não faz outros 

discípulos está agindo em discordância ao 

chamado de Cristo para as nossas vidas, uma vez 

que Ele nos deu uma grande comissão, que é um 

mandamento universal. 

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: 

Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo 

o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos” (Mateus 28:18-20) 

Precisamos compreender essa verdade: 

Pregar o evangelho e fazer discípulos não é 

encargo exclusivo de uma classe de pastores, 

missionários, ou de quem goste deste desafio. É 

para todos os que abraçam a fé cristã! É o objetivo 

também de nosso Grupo Familiar! 

 

CONCLUSÃO: Seguir a Cristo envolve 

um processo e um propósito. O processo é de 

transformação de nossa vida através de um 

relacionamento pessoal com Jesus. E, o propósito é 

nos tornarmos os discípulos frutíferos que Ele 

deseja, para cumprimos a grande comissão que Ele 

deu e, com a evangelização, transformarmos o 

mundo. 

              
           
 

   Semana de 20 à 26 de 
Agosto de 2018. 

                  

SÉRIE CHAMADO 

                                                                                                       

Palavra 1 – SOMOS CHAMADOS PARA SEGUIR! 

Versículo da semana: 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai,  

e do Filho, e do Espírito Santo. 

 Mateus 28:19(ACF) 


