
Conclusão:
Nossa decis�o pelo discipulado implica todas as �reas de nossa 

vida. Servir a Deus � uma decis�o �nica, pessoal e intransfer�vel. Cada 
pessoa de nossa fam�lia precisa fazer sua escolha. Ser ou n�o disc�pulo do 
Senhor.   

Oração 
� Deus, ensinaste-nos que amar a Ti e ao nosso pr�ximo � guardar os teus 
mandamentos; concede-nos a gra�a do teu Esp�rito Santo para que sejamos 
consagrados a ti com todo o nosso cora��o e unidos uns aos outros com 
pura afei��o; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e 
com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

21� Domingo do Tempo Comum
Discipulado e Decisão

Jo�o 6.60-69

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� � uma pessoa indecisa?
 Leitura Inicial: Jo�o 6.60-69

Introdução:
Muitas vezes somos apenas ouvintes de 

Jesus. Contudo, o convite do Senhor exige decis�o da nossa parte. Ser 
disc�pulo de Jesus � uma decis�o que assumimos com o nosso livre 
arb�trio. Escolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Foi uma 
decis�o que fizemos e que marcar� nossa toda nossa vida. Hoje o tema fala 
da decis�o que precisamos tomar para tornarmos verdadeiros disc�pulos e 
disc�pulas de Jesus. 

I. A decisão de ser discípulo - João 6.60-69
Em Jo�o 6, Jesus disse que era o p�o que veio do c�u. Chegou a 

dizer que a pessoa que n�o comesse sua carne e bebesse seu sangue n�o 
teria parte com Ele e n�o alcan�aria a vida eterna (Jo 6.50-51). 

Em Jo�o 6.60-69 vemos o resultado das palavras de Jesus. Muitos 
dos seus disc�pulos disseram (60): “Duro � este discurso; quem o pode 
ouvir”?

Jesus sabia que estavam escandalizados, e disse que ficariam muito 
mais quando o ouvisse falar de Sua volta � casa do Pai. 

Na realidade, as palavras de Jesus eram dif�ceis de ser recebidas, 
pois, n�o eram meras palavras, mas sim “esp�rito e vida” (63). 
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Seus disc�pulos n�o estavam preparados para ouvir sobre coisas 
superiores, como por exemplo, a Sua volta ao Pai.  O problema, disse 
Jesus, � que havia descrentes entre eles (64). Eram pessoas que n�o foram 
enviado pelo Pai. Jesus diz (65): “Por causa disto, � que vos tenho dito: 
ningu�m poder� vir a mim, se, pelo Pai, n�o lhe for concedido”.

Por causa de suas palavras, muitos disc�pulos o abandonaram (66). 
Ficaram apenas os doze ap�stolos. Jesus ent�o pergunta (67): “Porventura, 
quereis tamb�m v�s outros retirar-vos”?

Pedro responde (68-69): “Senhor, para quem iremos? Tu tens as 
palavras da vida eterna; e n�s temos crido e conhecido que tu �s o Santo 
de Deus”.

Pedro tomou a decis�o de ser disc�pulo de Jesus porque sabia que 
n�o existe outro caminho de salva��o (para quem iremos?). Tamb�m 
aceitava as palavras de Jesus como palavras de vida eterna e o reconhecia 
como o Santo de Deus. 

Quem conhece verdadeiramente Jesus sempre tomar� a decis�o de 
ficar ao seu lado como disc�pulo e ser� sempre fiel ao seu chamado. 

II. A Decisão de ser servo somente a Deus - Josué 24.1-18
O livro de Josu� 24.1-18 relata a decis�o que o povo precisou 

tomar diante de Deus. Josu�, o sucessor de Mois�s, ap�s conquistar a terra 
prometida, ajuntou todas as tribos de Israel em Siqu�m e chamou os 
anci�os e os l�deres para se apresentarem diante de Deus. Relatou toda a 
caminhada do povo hebreu, do chamado de Abra�o at� conquista de Cana� 
(2-13). Fez um grande resumo da hist�ria da salva��o e elei��o do povo de 
Deus. 

Ap�s este relato, Josu� exige uma decis�o do povo e declara a sua 
pr�pria decis�o (14-15): “Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com 
sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram 
vossos pais dal�m do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Por�m, se vos 
parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem 
sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dal�m do 
rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; por�m eu e a minha 
casa serviremos ao Senhor”

O povo, diante de Deus e de Josu�, declara a escolha de servir ao 
Senhor: “Nunca nos aconte�a que deixemos o Senhor para servirmos a 
outros deuses; porque o Senhor � o nosso Deus... n�s serviremos ao 
Senhor, porquanto � nosso Deus” (16-18).

Ser disc�pulo � uma escolha que fazemos. A salva��o � para todos 
que aceitam servir somente ao Senhor, sem intermedi�rios. Como 
disc�pulos, precisamos tomar a decis�o de servir somente a Deus. 

III. A Decisão de ser um adorador - Salmo 34.2-3, 16-22.
O Salmo 34 � uma verdadeira profiss�o de f�. Relata a decis�o do 

salmista em servir, confiar no Senhor e ser um adorador.
Ele tomou a decis�o de viver bendizendo ao Senhor (1): “Bendirei 

o SENHOR em todo o tempo, o seu louvor estar� sempre nos meus 
l�bios”.

Suas declara��es s�o de fidelidade. Diz que sua alma gloriar-se-� 
no Senhor (2) e engrandecer� para sempre o seu nome (3).

Ele sabe que sua decis�o trar� grandes resultados em sua vida. Ter� 
livramento (17); salva��o (18); aux�lio (19) e justifica��o (22).

O disc�pulo que decide continuar servindo ao Senhor tem a paz 
interior e a vida eterna. Vive aben�oando o pr�ximo, transformando a 
sociedade e sendo uma refer�ncia de pessoa aben�oada por Deus. Nossa 
decis�o determinar� a nossa vida espiritual. Como disc�pulos, precisamos 
tomar a decis�o de ser um adorador. 

IV. A Decisão de ser a família que Deus deseja - Efésios 5.21-32
Na carta aos Ef�sios 5.21-32, Paulo coloca diante da igreja um 

caminho a ser seguido, contudo, este caminho deveria ser acolhido 
mediante uma decis�o pessoal. 

Ele fala do relacionamento do homem e da mulher na constru��o 
da fam�lia segundo a vontade de Deus. 

A proposta espiritual � que o homem e a mulher devem sujeitar-se 
um ao outro no temor do Senhor. 

A mulher seguiria o exemplo da igreja. Deveria ser submissa (estar 
debaixo da miss�o do marido, cooperar com a miss�o do marido).

Os maridos deveriam seguir o exemplo de Jesus. Deveriam amar 
suas esposas na mesma propor��o que Jesus amou a Igreja e morreu por 
ela. Precisariam amar suas esposas como ao seu pr�prio corpo e estar 
disposto a morrer para que ela seja feliz, santificada e aben�oada. Paulo 
diz que quem ama a esposa a si mesmo se ama. 

Em Cristo Jesus, marido e mulher s�o uma s� carne assim como 
Cristo e a Igreja s�o uma s� carne. � uma uni�o espiritual acima de tudo. 

Como disc�pulos, precisamos tomar a decis�o de ser a fam�lia que 
Deus deseja. 


