


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 37 -  Você é um discípulo ou um religioso?     

Introdução 

Não é errado ser um religioso, ter práticas de sua religião. 
Um discípulo pode ser um religioso, no sentido de praticar atos religiosos, cerimoniais de 
sua religião. Isso não é ruim.  
Mas, nem todo religioso é um discípulo. Por isso, vamos estudar o que é um discípulo, e o 
que seria ser discípulo de Jesus nos dias de hoje. Quais seriam os seus mandamentos? O que 
seria atender ao chamado de Jesus dizendo “segue-me”?  

Quando Jesus fala: “segue-me” é o mesmo que dizer “me imite”. Seguir Jesus, é fazer dele o 
Senhor de sua vida. Ao tornar Jesus o Senhor de sua vida, você deve obedecê-lo 

Nossa geração não gosta muito de falar sobre obediência: cada cabeça, uma sentença. Cada 
um cria a sua própria religião e fazemos um deus à nossa imagem e semelhança. 

A primeira mensagem de Jesus é “Arrependa-se” (Mateus 4:17) - mude a sua maneira de 
pensar! 

O evangelho não é para os arrogantes. É para os humildes, para aqueles que reconheceram 
sua pequenez.  

1. A Obediência  

A. É a obediência a Jesus que vai transformar e purificar você. 
a. Lucas 5:1-11 

1. “Simão respondeu: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.  
Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes” (v.5) 

b. Obediência é quando, mesmo se não entendermos, ou até não concordarmos, 
fazermos o que Jesus nos pede para ser feito. 

c. 1 Pedro 1:22 
Vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade.  

d. A obediência à Jesus e ao seu ensino é o que irá purificar você.  
e. Nosso coração é lavado, limpo, pela obediência ao ensino de Jesus. 
f. João 15:3  

Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. 

B. Os mandamentos de Jesus 
a. Temos o costume de, quando nos tornamos um discípulo de Jesus, ficamos 

pensando que vamos receber uma cartilha do que pode ou o que não pode. 
b. Mas, seguir Jesus é algo bem diferente do que, de modo comum, você encontra 

hoje na religião. 
c. 1 João 2:3-6 

1. “Se obedecemos aos seus mandamentos” - lembrando que, quando esse texto 
foi escrito, não tínhamos ainda o Novo Testamento. 
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d. 1 João 3:22-23  
1. Crer em Jesus, e amar as pessoas. 

e. 1 João 5:2-3 
“os seus mandamentos não são pesados” 

f. 2 João 1:6 
“o mandamento é este: Que vocês andem em amor” 

g. Lucas 6:27,28 
Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam,  
abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. 

h. Aqui estão alguns mandamentos de Jesus. Mas, percebam que todos eles se 
cumprem em um só: ame as pessoas! 

 

C. A Lei no coração 
a. Se o Novo Testamento ainda não estava escrito, qual era a Lei que eles seguiam? 

Onde ela estava? 
b. Jeremias 31:33 

Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. 
Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. 

c. Hoje, a Lei está no nosso coração, não em um livro.  
d. Você não vai ouvir nenhuma voz vinda dos céus. A voz de Deus não é uma voz 

que você ouve, é uma voz que você sabe. É a voz do coração. 
e. Os mandamentos de Jesus também não são uma cartilha a se decorar para saber o 

que não fazer, tipo um “pode ou não pode” 
f. Mas, por estar no coração, apela-se para o bom senso de “convém ou não convém”  

(1 Coríntios 6:12; 10:23).  
g. A pergunta a se fazer é: Jesus faria ou não faria? 
h. Pode ou não pode discutir? 
i. Pode ou não pode beber? 
j. A pergunta é simples: Jesus faria isso? Se não, não o faça. Se sim, como o faria? 

D. Não podemos viver um cristianismo desaculturado. 
a. Pode dançar? Pode ouvir musica que não é de gravadoras evangélicas? 
b. Os judeus dançavam muito, e tinham suas músicas populares. Você vê isso no Livro 

dos Salmos: 

c. Cabeçalhos de alguns Salmos 
1. Salmo 8 

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os Lagares. 
2. Salmo 22 

Para o mestre de música. De acordo com a melodia A Corça da Manhã 
3. Salmo 45 

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os Lírios. 
4. Salmo 56 

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Uma Pomba em Carvalhos 
Distantes. 

5. Salmo 58 
Para o mestre de música. De acordo com a melodia Não Destruas.. 
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d. Não tem sentido colocarmos hoje sobre nossos irmãos, costumes que mais têm a 
ver com gostos culturais, do que com Palavra de Deus para nós. 

e. O problema é a mentalidade colonialista de quem nos trouxe o evangelho,  
e a mentalidade subserviente que temos.  

f. Afinal, ritmos e costumes da cultura dos outros países, pode e a cultura nossa, não? 
1. O hino “da linda pátria estou mui longe” (Cantor Cristão, 484) era uma melodia 

tocada em cabaré. 
2. O hino “pecador confessa e chora teus pecados sem tardar” (Cantor Cristão, 

258) - é o hino nacional da Alemanha! 
3. O hino “ao nosso pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor” (Cantor Cristão, 

6) - é o hino da rainha da Inglaterra 
4. O hino “Gloria, Gloria, Aleluia” (Cantor Cristão, 112) - um dos meus favoritos, 

diga-se de passagem - era o hino de um dos lados (não sei qual) da guerra civil 
americana! O nome original é “The battle hymn of the Republic” . 

g. É aí que eu defendo: por que não podemos ter ritmos de nossa MPB nas nossas 
canções? 

E. O que Jesus faria? 
a. Crente pode dançar ou ouvir música não evangélica? 
b. Estou pregando LIBERTINAGEM? Não! De maneira alguma. 
c. Mas tem coisa que a gente olha e diz: O caminho de Jesus é outro, o jeito de Jesus 

é outro. Nós temos uma LEI NO CORAÇÃO que nos leva a perguntar:  Jesus faria 
isso? 

d. Você percebe? Não é que tudo agora é proibido porque você se converteu, mas é 
que agora você tem uma alma mais reguladora: eu quero ser igual a Jesus. 

e. Ser crente não é ser chato ou ser brega.  
f. Mas, também não é que agora pode tudo. Agora nós temos uma NOVA MANEIRA 

DE SE VIVER. 
g. Hoje se discute muito sobre o dizimo e a imoralidade de alguns líderes na área 

financeira. 
h. É obrigado a dar o dízimo? 

1. Obrigado, não é. Mas… o que você acha? Jesus daria? 
2. Se Jesus fosse participante dessa nossa comunidade, ele contribuiria? Como? 
3. Julgue você mesmo isso, e ande conforme a sua própria consciência (2 Coríntios 

9:6,7) 
i. A nossa Liberdade, não deve virar libertinagem  
j. O nosso jugo não é pesado, mas isso não significa que temos falta de compromisso 

com as coisas de do Reino de Deus. 
k. Reclamar de alguém, pode? (expressar uma chateação, por exemplo) 

1. Mas, pode falar mal para difamar ou diminuir a alguém? 
2. Jesus faria isso? Como seria uma crítica feita por Jesus? 

l. Se você acabou de brigar hoje com alguém de sua família. 
1. O que fazer? O que convém fazer? O que Jesus ensina? O que Jesus faria? 
2. Seja como Jesus 

m. Filipenses 2:3-8 
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