
Retomando:Nosso desafio da semana passada foi o de nos lembrarmos de coisas que foram
destruídas em nossa vida e que já não haviam mais esperança de restauração. Diante delas, declarar
a fé no pode de Deus para restaurar e construir algo novo. Como foi? Você se lembrou de algo?

Estudo 17 – Vinde após mim

 Resumo:No estudo dehoje falaremos sobre o desafio de seguir a Jesus. Aprenderemos sobre
como devemos agir para viver ao seu lado e termos uma vida plena.

Texto: Mateus 4.18-22

Introdução: Boa parte das pessoas não estão satisfeitas com suas vidas, isso não quer dizer que não
gostem de suas vidas, alguns até gostam mas desejam algo mais. A história é repleta do testemunho
de pessoas que conseguiram o “algo mais”, porém ninguém conseguiu isso sem mudanças na sua
vida. Algumas mudanças foram radicais, é o caso dos discípulos de Mateus 4. O texto nos fala que
os homens que Jesus chamou eram pescadores, alguns eram filhos de pescadores, ou seja, a pesca
fazia parte da rotina de vida desses homens há muito tempo. Provavelmente os projetos de futuro
desses homens estavam relacionados à pesca, era isso que enchia a mente desses homens. Seguir a
Jesus não fazia parte dos planos deles até ouvirem o chamado: “Vinde após mim”. Receber o
chamado de Jesus produziu uma mudança radical na vida desses homens alterando completamente o
futuro deles.

1)Você está satisfeito com sua vida? Percebe que precisa de algo mais?
São muitas as pessoas que declaram estar insatisfeitos com suas vidas. Até mesmo aqueles que
dizem ter tudo o que necessitam, declaram perceber que precisam de algo mais. A verdade é que por
melhor que estejamos, a insatisfação faz parte da vida do ser humano. Isso não é de todo ruim.
Amós 8.11 nos ensina que chegaria um tempo em que Deus enviaria fome e sede não de comida e
bebida, mas de experimentarmos a vontade de Deus. Este tempo já chegou. A sensação de
insatisfação está diretamente ligada ao desejo de estar mais perto de Deus. por mais que nossa vida
esteja de acordo com o planejado, esta insatisfação continuará enquanto a necessidade de
proximidade com Deus não for satisfeita. Muitos tentam enganar essa fome e sede com outras
coisas, mas a verdade é que sempre vão ter a sensação de que falta algo. Só andando com Jesus a
nossa fome e sede será saciada! Mas a notícia maravilhosa que temos é que Jesus deseja essa
proximidade conosco. Ele, além de ser a própria fonte que nos trará a saciedade, ainda faz de tudo
para que nós estejamos pertos Dele. Ele nos chama: “Vinde a mim! Venham até mim e eu darei a
vocês novo sentido de vida.” Você gostaria de atender a este chamado? A vida completa e plena é
para todos nós.

2)O que você considera necessário para aceitar o convite de Jesus?
Todos nós temos a tendência de nos apegarmos às coisas deste mundo e também as pessoas que
amamos. O problema acontece quando isso nos impede de atender ao chamado de Jesus. Muitas
pessoas desistem de ir até Jesus pois consideram muito difícil esse caminho. Mas esta não a verdade
de acordo com a palavra de Deus. Ir até Jesus é simples, é para qualquer um que queira de verdade e
a Bíblia nos deixa muito claro quais são esses passos.



I – Fé pra obedecer. O versículo 20 e 22 de Mateus 4 diz que para seguir a Jesus aqueles homens
tiveram que abandonar algo. Deixaram para trás sua vida anterior. Não tem como ir até Jesus e levar
conosco a nossa velha vida. Com Jesus, tudo é novo, não cabe o que é velho junto, ou seja, as velhas
posturas, costumes errados, pecados e outras coisas que não vem de Deus. Precisamos ter fé que
Jesus tem algo novo para nós e essa fé nos levará a obedecer a Ele.

II –Obedecer sem pensar. Em Mateus 4:20 e 22 a Bíblia também diz que eles responderam ao
chamado imediatamente. Você já deve ter percebido que as pessoas que pensam muito normalmente
são as que mais sonham com mudanças, as mais insatisfeitas, mas são as que menos arriscam. Se
pensamos muito descobrimos falsas razões para não obedecer e perdemos a bênção.  Jesus falou?
Entendeu a direção? Não pense, obedeça.

III –Confiar e Descansar no cuidado de Deus durante o caminho. Jesus não explicou nada, não
apresentou um projeto detalhado e nem deu maiores informações. Jesus só fez um chamado e
apresentou um sonho: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.” Para responder ao
chamado os discípulos não precisavam compreender, precisavam apenas confiar e descansar que
Jesus cuidaria de tudo. Para seguir a Jesus precisamos confiar Nele e saber que se Ele nos chamou,
então Ele cuidará de tudo.

Conclusão: Não existe vida de satisfação sem que atendamos ao chamado de Jesus: Vinde a mim. É
ilusão da nossa parte, pensarmos que com nosso próprio esforço alcançaremos alguma coisa de
valor. Jesus já planejou tudo para nós, já está preparado, somente esperando que nós demos ouvidos
à Sua doce voz. Você gostaria de ir até Jesus? Gostaria de viver os projetos Dele para a sua vida?
Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Esta semana temos o desafio de perceber quais coisas ainda precisamos deixar para que
possamos atender ao chamado de Jesus para estarmos com ele. O que você precisa deixar que ainda
não deixou?


