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“A fim de relacionar-Se com os desapontamentos, provas e 

sofrimentos dos seres humanos, Cristo desceu aos mais baixos 

abismos da dor e humilhação. Ele andou pelos caminhos que ordena 

aos Seus seguidores que trilhem. [...] Cristãos professos nem sempre desejam 

praticar a abnegação que o Salvador pede. Não se dispõem a sujeitar suas 

vontades e desejos para que possam ter mais para dar ao Senhor. [...] 

“A todos vem a tentação de satisfazer desejos egoístas e extravagantes, mas 

lembremos que o Senhor da vida e da glória veio a este mundo para ensinar à 

humanidade lições de abnegação”. Ellen G. White, O Lar Adventista, p. 381, 382 
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A maioria dos cristãos está familiarizada com o conceito de “abnegação” e com 

o imperativo de tornar-se humilde como Cristo, mas a tentação é “ultrapassar os 

limites” e render-se à soberba humana.  

A essência do pensamento de Jesus era o amor abnegado. Segui-Lo significa 

amar como Ele amou e servir como Ele serviu. Permitir que Cristo, por meio de Seu 

Espírito Santo, nos esvazie de ambições egoístas, nos custará algo. Custou tudo 

para Ele. 

O que lhe vem à mente quando ouve a palavra “abnegação”? 

 

1 A MESMA ATITUDE 

 

Hebreus 4:15 declara: “[...] pois não temos um sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim Alguém que, como nós, passou 

por todo tipo de tentação, porém, sem pecado”.  

Quando Paulo escreveu sobre a abnegação e humildade de Cristo, ele estava 

tratando de um problema interno da igreja de Filipos. Ele disse: “Seja a atitude 

de vocês a mesma de Cristo Jesus” (v. 5). Jesus era plenamente divino, mas 

Se humilhou tornando-Se também humano, e sofrendo a mais degradante morte 

em favor da humanidade caída. Paulo enfatizou que Cristo sofreu a “morte de cruz” 

(v. 8), o pior tipo de execução para os criminosos condenados. 

Cristo, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas de modo diferente 

porque Ele é um Ser divino-humano. Quando somos tentados a ser 

intemperantes, temos que decidir se vamos ou não comer “além do limite” tudo que 

está à nossa frente. Quando Jesus foi tentado, Ele teve que decidir se usaria ou 

não Seu poder divino para vencer.  

Cristo foi tentado a usar Seu poder divino em favor de Si mesmo. Mas Ele 

venceu! Por isso, “Deus O exaltou à mais alta posição e Lhe deu o nome que está 

acima de todo nome” (v. 9). Como discípulos de Cristo precisamos seguir Seu 

exemplo de humildade e abnegação. 
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Os cobradores de impostos no mundo romano, muitas vezes, extorquiam e 

usavam seu poder para oprimir as pessoas. Eles eram algumas das personalidades 

mais odiadas e desprezadas em Israel. O convite de Cristo, “Segue-Me”, pressupõe 

que Mateus tivesse ouvido falar de Jesus e desejava segui-Lo. 

Qual é a diferença entre humildade e abnegação? 

 

2 COMO NÃO SER UM DISCÍPULO 

 

O papel da abnegação no discipulado é enfatizado em Lucas 14. A expressão 

“não pode ser Meu discípulo” aparece três vezes. Apesar de Jesus chamar cada um 

de nós para ser Seu discípulo, esse capítulo parece dizer justamente o contrário, 

mostrando como não ser um seguidor de Cristo. 

A primeira ocorrência é encontrada no verso 26, em que Cristo disse: “Se 

alguém vem a Mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus 

irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a Mim, não pode ser Meu 

discípulo”. Os relacionamentos são reorganizados de tal maneira que Cristo passa 

a ocupar o centro, e todos os demais relacionamentos se originam Nele e se 

sustentam por meio Dele. 

É preciso entregar e subjugar todo o nosso ser a Cristo como nosso Mestre. 

Ele disse: “Aquele que não carrega sua cruz e não Me segue não pode ser Meu 

discípulo” (v. 27). Em Lucas 9:23, Jesus declarou: 

“Se alguém quiser acompanhar-Me, negue-se a si mesmo, tome 

diariamente a sua cruz e siga-Me.” Jesus mencionou a necessidade de calcular 

o custo antes de aceitar o chamado (v. 28-32). 

“Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui 

não pode ser Meu discípulo (v. 33). O chamado de Cristo ao discipulado é radical: 

Ele pede nossos relacionamentos, a dedicação total de nossa vida e o que 

possuímos. Isso inclui tudo o que faz parte da identidade humana: quem 

conhecemos, quem somos e o que temos. Deus deseja que tudo seja ajustado para 

Ele com o objetivo de desenvolvermos o discipulado completamente. 

O amor divino é ativo, não passivo. É mais do que um sentimento caloroso, 

mais do que uma boa ideia. Envolve compromisso e nos instiga a agir. Leva-nos a 

evangelizar perdidos em desespero. Quando Jesus disse a Pedro: “Apascenta 

Minhas ovelhas”, deu uma ordem e uma garantia reconfortante. O Mestre exigiu 
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uma resposta ao amor e encorajou Pedro ao dizer que ainda tinha uma obra para 

ele realizar, apesar de sua ação vergonhosa quando Jesus havia sido preso. 

Como o discipulado “pop” é diferente do discipulado bíblico? 

 

3 ABNEGAÇÃO DIANTE DA MORTE 

 

Jesus orou: “Pai, se queres, afasta de Mim este cálice; contudo, não seja feita 

a Minha vontade, mas a Tua” (v. 42). Lucas, que era médico, foi o único escritor 

dos evangelhos a relatar que Jesus derramou suor como gotas de sangue 

durante aqueles momentos de agonia (v. 44). Qual foi o motivo desse nível de 

estresse? 

Não era o medo da morte física, mas a angústia de Se ver separado do 

Pai. Mas Cristo orou: “Não seja como Eu quero, mas sim como Tu queres” e “faça-

se a tua vontade”. 

Não somos chamados a morrer pela humanidade como Cristo, mas a negar a 

nós mesmos, a fim de participar da proclamação das boas-novas da salvação e 

levar muitos outros a colaborar na mesma missão. 

Na eternidade, nada do que fazemos parecerá sacrifício. O investimento de 

tempo e esforço será recompensado. Que alegria é transformar o amor em ação! 

Quais seriam os resultados para o Universo se Deus usasse Seu poder divino 

por razões egoístas? 

 

4 ABNEGAÇÃO E SACRIFÍCIO PRÓPRIO 

 

"As igrejas estão definhando porque os seus talentos não foram empregados 

para difundir a luz” (Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, v. 6, p. 431). 

“A Majestade do Céu, o Rei da glória, deixou Suas riquezas, esplendor, 

honra e glória, condescendendo em viver uma vida de humildade, pobreza e 

descrédito. Ele, ‘em troca da alegria que Lhe estava proposta, suportou a cruz, 

sem Se importar com a vergonha’ (Hb 12:2, NAA). [...] A linguagem do meu coração 

é: ‘Permita-me participar dos sofrimentos de Cristo, para que possa finalmente 

participar de Sua glória’ [veja Rm 8:17]. 
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 “Aqui está uma importantíssima lição para o povo de Deus nestes dias – lição 

que muitos são lentos em aprender. Predomina no mundo o espírito de cobiça, de 

buscar a posição mais elevada e o salário mais alto. O antigo espírito de abnegação 

e sacrifício próprio raramente é encontrado. Mas esse é o único espírito que pode 

atuar em um verdadeiro seguidor de Jesus. Nosso divino Mestre nos deu o exemplo 

da maneira pela qual devemos trabalhar” (Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, 

v. 2, p. 176). 

Dos três chamados ao discipulado que discutimos, com qual você mais se 

identifica? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) A maioria dos cristãos está familiarizada com o conceito de 

“abnegação” e com o imperativo de tornar-se humilde como Cristo. 

2) (____) A essência do pensamento de Jesus era o amor abnegado. Segui-Lo 

significa amar como Ele amou e servir como Ele serviu. Permitir que Cristo, por 

meio de Seu Espírito Santo, nos esvazie de ambições egoístas, nos custará algo. 

Custou tudo para Ele. 

3) (____) Hebreus 4:15 declara: “[...] pois não temos um sumo sacerdote que 

não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim Alguém que, como nós, 

passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado”. Algumas pessoas acreditam 

que Jesus foi literalmente tentado em todas as coisas que cada ser humano é 

tentado. 

4) (____) A primeira ocorrência é encontrada no verso 26, em que Cristo disse: 

“Se alguém vem a Mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus 

irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a Mim, não pode ser Meu 

discípulo”. À primeira vista, isso parece duro e radical. Na maioria das culturas, o 

relacionamento com pais, cônjuge, irmãos e familiares é fundamental.  

5) (____) O amor divino é ativo, não passivo. 

6) (____) A tentação foi usar Seu poder divino para satisfazer um desejo egoísta. 

A resposta foi o silêncio do Céu. Esse é o desafio que temos diante de nós. 
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7) (____) Graças a Deus por precisarmos renunciar ao amor do mundo, ao 

orgulho e a tudo o que tende à idolatria, a fim de sermos seguidores do Homem do 

Calvário. 

 

Gabarito: 

1) C - Lição de sábado; 

2) C - Lição de domingo; 

3) C - Lição de segunda-feira; 

4) C - Lição de terça-feira; 

5) C - Lição de quarta-feira; 

6) C - Lição de quinta-feira; 

7) C - Lição de Sexta-feira. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

https://mais.cpb.com.br/licao-jovens/
http://www.cpb.com.br/

