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LIÇÃO 2 — A CRUZ DO DISCÍPULO NA PREGAÇÃO DE JESUS
1) INTRODUÇÃO:
a) Objetivo: estudar as referências à cruz do discípulo na pregação de Jesus e
estabelecer seu significado para a vida cristã.
2) OS TEXTOS PRINCIPAIS — CRUZ
Mt 16.24-27
"Se alguém quiser vir após
mim, renuncie-se a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz, e
siga-me;
porque aquele que quiser
salvar a sua vida, perdê-la-á, e
quem perder a sua vida por
amor de mim, achá-la-á.
Pois que aproveita ao homem
ganhar o mundo inteiro, se
perder a sua alma? Ou que
dará o homem em recompensa
da sua alma?
Porque o Filho do homem dará
a cada um segundo as suas
obras.

Mc 8.34-38
"Se alguém quiser vir após
mim, negue-se a si mesmo, e
tome a sua cruz, e siga-me.

Lc 9.23-27
"Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, e tome
cada dia a sua cruz, e siga-me.

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.
Pois, que aproveitaria ao
homem ganhar todo o mundo
e perder a sua alma? Ou, que
daria o homem pelo resgate
da sua alma?"
Porquanto, qualquer que [...]
se envergonhar de mim e das
minhas palavras, também o
Filho do homem se
envergonhará dele[...]

Porque, qualquer que quiser
salvar a sua vida, perdê-la-á;
mas qualquer que, por amor de
mim, perder a sua vida, a
salvará.
Porque, que aproveita ao
homem granjear o mundo todo,
perdendo-se ou prejudicando-se
a si mesmo?"
(ver também 17.33)
Porque, qualquer que de mim e
das minhas palavras se
envergonhar, dele se
envergonhará o Filho do
homem[...].

a) Contexto: Jesus no primeiro anúncio da crucificação
b) É necessário: Jesus “deve” subir à Jerusalém, e todo aquele que desejar ser um
seguidor dEle, “deve” tomar sua cruz (v. 24); o “deve” é imperativo para ambos.
c) Pedro: “Tem compaixão de Ti, Senhor” (v. 22), significa “tem misericórdia de
mim, Senhor”, porque se Jesus fosse condenado, Pedro seria também.
d) Conselho de Pedro x tentação de Satanás: reino sem cruz (4.9s);
e) Chave e pedra: a chave é a confissão de Jesus e identificação com ele; a pedra
de tropeço (ou de escândalo) é o que leva o povo a pecar e desviar.
f) Coisas de Deus x coisas dos homens (16.23): c/c Rm 8.5-8.
3) COMPREENSÃO DO TEXTO: análise das frases
a) Se alguém quiser: apela à vontade; é possível não querer, mas se aceitar o
discipulado, deve aceitar as condições; construção comum nos ensinos de Jesus;
i) Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça (Mc 4:23; 7.16).
ii) Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos... (Mc 9:35).
iii) Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela
é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo (Jo 7.17).
iv) Se alguém tem sede, venha a mim, e beba (Jo 7:37).
b) Negar ou renunciar a si mesmo:
i) Negar: dizer não, rejeitar, recusar, abjurar, desfazer uma relação de fidelidade;
o contrário de “confessar”; c/c Mt 10.33; Lc 12.9: negar Jesus/confessar Jesus.
ii) Palavra usada apenas aqui e na negação de Pedro (Mt 26.34s); Pedro negou a
pessoa errada; ele deveria ter negado a si mesmo, mas negou a Jesus;
iii) Renunciar: „re‟ + „nunciar‟, de núncio (mensageiro); anunciar publicamente o
abandono ou desistência de algo ou alguém.

iv) Envergonhar: c/c Rm 1.16; 2Tm 1.8; Hb 2.18; 11.16; 1Pe 2.6;4.16.
c) Tomar a cruz: caso concreto em Mc 10.21, o jovem rico.
i) „tomar‟: „pegar‟, „por no ombro‟; aparece em Mt 9.10 (tomar o leito); Mt 11.29
(tomar o jugo); At 21.11 (tomar o cinto).
ii) Cruz: pior tipo de morte, reservado para pessoas das classes mais baixas e
escravos; levar a cruz era ser cortado da terra antes de morrer.
iii) Tomar a cruz — sentido literal: carregar a barra horizontal da cruz até a barra
vertical o local da crucificação; a caminhada para fora da cidade era alvo de
grande zombaria e desprezo; morte por crucificação;
iv) Tomar a cruz — sentido figurado: disposição (vontade) de viver no mundo
como se não pertencessem mais a ele; sofrer zombaria, perseguição e morte.
v) Dia a dia (Lc 9.23): conformar-se a Jesus (imitar) Fp 3.10.
d) Seguir Jesus: forma a palavra „segundo‟; a quem seguimos? por que seguimos?
i) Segue-me: Jesus chamou diversas pessoas para segui-lo (Mt 4.20ss; 9.9; Jo
1.43); alguns seguiram (Mt 19.27), outros não (19.21).
ii) Seguirei: diversas seguiram ou prometeram seguir Jesus; “seguir-te-ei para
onde quer que fores” (Mt 8.18-22; Lc 9.57-62).
e) Salvar e perder/ perder e salvar: contraste com ganhar o mundo/perder a alma;
ver Mt 10.39 e em 16.25; Mc 8.35; Lc 9.24; 17.33; Jo 12.25).
i) perder: „perder a vida‟/„alma‟ (Mt/Mc); „perder/prejudicar a si mesmo‟ (Lc); perder
toda segurança do mundo; paralelo com „renunciar‟/‟negar‟ a si mesmo.
ii) por amor a Jesus e do evangelho (c/c Mc 10.29): preferência de afetos; amar
mais (Mt 10.39); não se refere a ascetismo e privações, mas abrir mão do direito
de viver por/para si, para entrar em uma relação de amor e vida com Jesus.
iii) ganhar: „salvar‟/„achar a vida‟; interesse próprio; „ganhar o mundo inteiro‟
(Mt/Mc); „granjear o mundo todo‟ (Lc); c/c Lc 12.16-21, parábola do rico insensato.
iv) Mundo: tudo que impede o discípulo de seguir a Cristo.
v) „recompensa‟/„resgate‟ da alma; uma vida perdida não pode ser recuperada; a
vida é mais preciosa do que o mundo inteiro (c/c Sl 49.6-9, 15; Ex 30.12).
vi) vida/alma (psyque): alma representa o querer, sentir e pensar; existência
almática; vida terrena; viver por sua própria impulsão (ego);
vii) Conclusão: não seguir a Jesus para salvar a vida implica em ficar fora da
salvação a ser trazida por Jesus (perder a vida); arriscar-se a perder a vida por
seguir a Jesus, introduz o discípulo na salvação trazida por Jesus.
f) Resumo:
(1) se quer seguir Jesus
(2) renunciar/negar a si
mesmo
3) tomar cada dia sobre
si a sua cruz
(4) e seguir Jesus;

(1) se quer salvar a sua vida
(ou seja, não seguir Jesus)
(2) perderá a vida,
(3) se perder a sua vida por
amor de mim e do evangelho
(4) salvará / achará a vida

(1) Qual o lucro: ganhar (granjear)
todo o mundo (o mundo inteiro/todo)
(2) perder a sua alma? (perder a si
mesmo/prejudicar a si mesmo).
Ou, que daria o homem
4) pelo resgate /recompensa da sua
alma? (resposta: apenas a sua vida)

4) PARA REFLETIR:
a) Renunciar a si mesmo (atitude interior); tomar a cruz (atitude exterior).
b) Troca: perder o mundo (cruz) e ganhar a presença de Jesus (salvação).
c) Seguir: o discípulo tem um novo centro na vida — Jesus; o texto começa e
termina com o verbo seguir; tensão entre sua vontade e a de Jesus.
d) Salvação: todos querem salvar a vida — “Qualquer que procurar salvar a sua
vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á” (Lc 17.33); quem tem o alvo
prioritário de salvar sua própria vida, se perderá; quem confiar em Jesus para
salvar sua vida (desistir de salvar a si mesmo), será salvo.

