
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Marcos 8:31-38 

Propósito: Mostrar que seguir a Cristo é a mais importante decisão que uma pessoa pode fazer, e que, 
inevitavelmente interfere na eternidade. Está decisão traz consigo implicações que devem ser consideradas, 
e este é o nosso propósito neste estudo. 

 
• No seu diálogo com os discípulos, o Senhor Jesus foi absolutamente claro sobre o que o aguardava. 

Marcos 8:31 
• Jamais nunca usou de subterfúgios ou propaganda enganosa para atrair pessoas. Ele sempre foi 

claro, para que, quem se dispusesse segui-lo, o fizessem com plena consciência das implicações 
que isto traria. 

• Jesus começou a ensinar que viriam momentos trágicos para Ele. 
• Fazia parte do propósito de Deus para a vida de Jesus, que Ele enfrentasse o que enfrentou. 

• Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de 
vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, 
como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, 
vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos; ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os 
grilhões da morte; porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2:22-24 

• Aquele que não se dispõe a carregar a cruz não usará a coroa. HDL 
• Este é o mais fascinante desafio ao discipulado.  
• Ser discípulo é ser seguidor de Jesus: 

 
• O texto apresenta elementos que definem no tempo, a nossa eternidade. O que  precisamos 

saber, se quisermos seguir o Mestre? 
 
1. Seguir a Cristo é seguir uma pessoa. 8:34 

• Jesus identificou quatro tipos de pessoas: 
• Ocupados, superficiais, os endurecidos e os receptivos. 
• Seguir a Cristo não é ser religioso. 
• Na verdade, tornar-se religioso é a forma equivocada de resolver conflitos de culpa, medo, sedução, 

egoísmo, entre outros. 
• Ser discípulo não é seguir uma religião, uma doutrina, um credo.  
• Ser discípulo é seguir uma pessoa. Jesus estabelece condições claras e intransferíveis. 
• Se alguém quiser vir após mim. 8:34. 

 
2. Seguir a Cristo é uma decisão pessoal. 
• “Se alguém quiser”.  
• O chamado é para todos, mas a decisão é pessoal.  
• Ninguém pode tomar a decisão pelo outro. É e sempre será pessoal. 
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3. Seguir a Cristo é uma decisão que exige renuncia. 8:34 
• Quem não estiver disposto a negar a si mesmo, suas vontades contrárias à vontade de Jesus, não 

pode ser discípulo de Cristo. Não há alternativa. 
• Você e eu somos chamados para seguir a Cristo, mas de acordo com as regras estabelecidas por 

Ele. 
• Não dá para seguir a Cristo desejando manter os mesmos hábitos, o mesmo padrão de vida vazia, 

a mesma mentalidade. 
• Seguir a Cristo implica em arrependimento. 
• Arrependimento – mudança radical na maneira de pensar. 
• Quando a mente muda, o comportamento inevitavelmente muda. 

 
4. Seguir a Cristo é uma decisão que exige autonegação. 8:34 

• Tomar a sua cruz.  
• Cruz é símbolo de sofrimento e dor. 
• A cruz era a forma mais vil de martírio e morte. 
• Somente os párias, os mais desprezados eram mortos na cruz. 
• Ninguém é chamado a tomar a cruz de Cristo. É pesada demais para qualquer um de nós. 
• Mas cada um é chamado a tomar a sua cruz. 
 
5. Seguir a Cristo é uma decisão paradoxal. 8:35-37. 
• Seguir a Cristo é decisão paradoxal, ou contraditória. 
• Perder e ganhar se contrapõe.  
• Perde aqui neste mundo, mas ganha na eternidade. 
• Perde na terra, mas ganha no céu. 
• “Aquele que busca uma vida de tranquilidade, conforto, aceitação por parte do mundo não encontrará 

a vida eterna. Por outro lado, aqueles que abdicam da própria vida por amor de Cristo e do evangelho 
a encontrarão”. John MacArthur 
 
6. Seguir a Cristo é uma decisão que exige confissão publica. 8:38 

• Nos países aonde o evangelho é proibido, muitos morrem por confessá-lo. 
• Em muitos países, aonde há a liberdade, muitos vivem por negá-lo. 
• O chamamento do evangelho de Jesus é para a confissão. 

• Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu 
Pai, que está nos céus; mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante 
de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32-33. 

Conclusão: 

1. Você compreende a importância de tomar a decisão de seguir a Cristo? 
2. O que você acha mais difícil nesta decisão? 
3. Você já tomou a sua decisão de seguir a Cristo verdadeiramente? 

 

 
Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


