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O QUE É SEGUIR A JESUS?  
 

 

Min. Pr Enoque M. Pedroso 

 
REFLEXÃO 
“De novo Jesus começou a falar com eles e disse: - Eu sou a luz do mundo; quem me segue 
nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida.” (João 8:12)  
Seguir a Jesus significa andar nas suas pegadas, pisar onde Ele pisa, ou seja, fazer o que Ele faz; 
isso só é possível se Ele viver em nós dirigindo completamente a nossa vida! 

João 14:23 

Ao lermos a Bíblia somos impactados pelo que Cristo fez. Suas ações, suas atitudes e seus 
sentimentos são um grande exemplo para nós.  

Parece-me que no tempo que vivemos, as pessoas querem que Ele continue pessoalmente 
fazendo o que fazia, vejo as pessoas andando de um lado para outro procurando um lugar em 
que os milagres que Cristo fazia estejam acontecendo novamente. Não entendem que Ele passou 
para nós a incumbência de anunciar o evangelho do Reino. 

“Então ele disse: - Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem 
crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o 
poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas; 
se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal; e, quando puserem 
as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados.” (Mc 16:15-18) 

Quando esperamos que Jesus faça aquilo que deveríamos fazer, estamos desobedecendo o seu 
chamado a segui-lo. Temos que entender que devemos assumir a responsabilidade de fazer o 
que Cristo fazia. Em Marcos 16:17 Ele diz que o poder de fazer o que Ele fazia é para os que 
crerem, se você crer fará as mesmas coisas que Ele fez. 

Agora prestem atenção! Todos queremos fazer os milagres que Ele fazia, porém poucos 
entendem que para isso acontecer temos que fazer o que Ele fazia: amar, orar, perdoar, jejuar, 
sentir compaixão, estudar a Bíblia, fazer a vontade do Pai, obedecer, ser humilde, isto é, seguir a 
Cristo. 

Seguir a Cristo é sentir o que Ele sentiu, amar como ele amou, viver como Ele viveu, sofrer como 
Ele sofreu! 

Pense nisso e até o próximo estudo! 

 

Ponha em discussão: 

 Ore pedindo a Deus que lhe dê força para seguir a Jesus! 
 

 Faça da sua família, uma igreja! Faça um culto semanal na sua casa! 
 
 

Agenda da Comunidade: 
 

 27 de Janeiro - Quarta-feira - 19:30 - Culto da Vitória em Taquara no Instituto Vitória. 
 

 31 de Janeiro - Domingo - a partir das 20hs - Culto de Adoração a Jesus, participe! 
 

 
 
 
 

Acesse o site do Sítio Vitória: www.sitiovitoria.com 


