
 

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  Escolha um CD ou DVD, não 
se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para 
todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os 
cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lc 14.25-35 

Introdução: “A propaganda é a alma do negócio”. Geralmente quando querem nos atrair para algum grupo, 

os benefícios são mais enfatizados que as dificuldades. Você consegue se lembrar de alguma 

propaganda que chamou sua atenção? 

Transição: Jesus não faz nenhuma propaganda enganosa a respeito do custo envolvido em segui-lo. Todo 

aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa pagar um preço. Jesus esclareceu, por meio de 2 parábolas, 

qual o preço que deve ser pago por todo aquele que quer ser seu discípulo. 

A torre: Alguém quer construir uma torre. Um trabalho extremamente árduo e dispendioso. Mas antes de 

construir, precisa se sentar para calcular os gastos e ver se consegue concluir. Se não fizer isso, corre o risco 

de começar, não acabar e virar motivo de zombaria 

A guerra: Um rei se prepara para entrar em guerra contra outro rei. Mas antes de decidir entrar em guerra, 

calcula se tem condições de vencer. Se não tiver, envia emissários adiante do exército para buscar a paz 

Nestas parábolas Jesus nos leva a pensar a respeito do verdadeiro custo do discipulado. Qual o preço a ser 

pago? Quem pode ser discípulo de Jesus? 

1. Quem ama a Jesus mais do que a própria família ou a própria vida (v.26) 

• A afirmação de que o discípulo de Jesus deve amá-lo mais do que a sua própria família é bastante 

forte hoje, e muito mais naquela época e sociedade, onde a honra aos pais era a suprema obrigação 

e a família era a maior fonte de alegria 

• Amar mais a Jesus implica colocar todas as pessoas mais importantes em segundo lugar por causa de 

Cristo: pai e mãe, mulher/marido e filhos, irmãos e irmãs, amigos 

• Significa obedecer antes a Cristo 

• Até a própria vida deve ser considerada menos importante do que seguir a Jesus (v.26b) 
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o Mc 8.35: “Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder 

a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará” 

2. Quem carrega a própria cruz (v.27) 

• Quando falamos de cruz, logo pensamos em Cristo e no quanto ele sofreu na cruz. Mas Cristo não é 

o único a carregar uma cruz. Cada um que quiser segui-lo deve carregar sua própria cruz. 

• A cruz não é apenas lugar de sofrimento; é lugar de morte! É onde matamos a nossa vontade e 

desejos. 

• Carregar a própria cruz significa pagar o preço de ser cristão num mundo que rejeita a Cristo. Significa 

fazer morrer nossa natureza terrena, vontades, desejos, sonhos, hábitos, costumes e pensamentos 

para que Cristo viva em nós  

3. Quem segue a Jesus (v.27) 

• Seguir a Jesus não é apenas se opor ao que a bíblia condena, mas buscar aquilo que ela orienta. É 

procurar viver como ele viveu; valorizar o que ele valorizava e buscar o que ele buscava. É estar 

disposto a conhecer a vontade de Deus e segui-la 

4. Quem abre mão de tudo o que possui (v.33) 

• Seguir a Jesus implica abrir mão de tudo o que somos e tudo o que temos 

• Algumas pessoas não têm dificuldades de amar mais a Cristo do que à própria família, mas não abrem 

mão daquilo que têm 

• Não significa dar tudo o que você tem aos outros. Significa que o que você tem jamais deverá ser a 

prioridade. Antes Cristo é o Senhor das nossas vidas, e não o que possuímos 

Conclusão: 

• Este é o custo de ser discípulo de Jesus. Apenas quem está disposto a pagar este preço pode ser 

seguidor de Jesus. O custo é alto, mas sem dúvida alguma é a melhor decisão que alguém poderia 

tomar! 

 

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! 


