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CLASSE ADULTOS
DISCÍPULO OU ADMIRADOR?
Leitura Semanal
Segunda: Jo 3.1-3
Terça: Jo 3.3-8
Quarta: Jo 3.9-15
Quinta: Jo 3.17-20.
Sexta:Mt 26.14-16
Sábado: Jo 19.38-42
Domingo: Lc 22.47-53

Dietrich Bonhoeffer
"Aquele que era chamado
compreendia que, para ele, só
havia uma possibilidade de fé
em Jesus, a saber, abandonar
tudo e ir com o filho do
homem. Se não seguir após
Jesus, se ficar para trás, não
aprenderá a crer."

Mark Dever
"Na igreja, o discipulado é
tanto um projeto individual
como uma atividade
corporativa, à medida que
seguimos a Cristo e ajudamos
uns aos outros em nossa
jornada. Junte-se aos cristãos
que estão ao seu redor, para
edificar a igreja."
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O que você quer ser?
Dificilmente a resposta a essa pergunta é: "Um discípulo de
Jesus". Encontramos nas igrejas pessoas querendo ser
professor, dirigente de louvor, levita, mestre, pastor,
presbítero, diácono; mas não encontramos com facilidade
pessoas querendo ser discípulos. Nos dias de Jesus muita
gente o seguia por causa dos seus feitos, seus milagres, por
causa da sua palavra e por curiosidade. Em nossos dias muita
gente diz seguir Jesus. Muitas igrejas estão cheias e muita
gente, mesmo não se filiando à uma igreja, se diz cristã. Há
gente semelhante ao jovem rico (Mt 19.16-24) que tem
observado princípios dos mandamentos, mas não é discípulo
de Jesus. Ser um discípulo tem suas implicações! Você pode
ser membro da igreja há muitos anos, mas não ser um
discípulo; ser apenas um admirador. Isso é bom ou ruim? Qual
o final da história daquele que é apenas um admirador?
Temos dois exemplos de admiradores de Jesus: Nicodemos e
Judas. O que eles nos ensinam?
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Nicodemos
1- Um admirador não arrisca tudo.
Nicodemos era "o cara". Seu nome significa "homem do povo”. Ele pertencia aos principais do
judaísmo. Era membro do Sinédrio, filiado ao partido dos fariseus. Possuía muita autoridade. Jesus o
chamou de "mestre de Israel", um doutor da lei. Porém, mesmo com toda posição, reputação e
conhecimento, Nicodemos não impressionou Jesus. Nicodemos não conhecia o Evangelho. Ele não
conhecia Jesus! Um admirador de Jesus tem sempre sua agenda muito cheia. Ele quer sempre ficar
bem, mas não quer "nascer de novo". Com o currículo que tinha Nicodemos assumiria a presidência
de muitas igrejas, seminários; seus livros seriam lidos por muitos, mas Nicodemos não era um discípulo
de Jesus. O que faltava em Nicodemos? Jesus fala a Nicodemos, da necessidade do novo nascimento da
água (do grego hudor) e do espírito (do grego pneuma). Aqui o mestre se refere ao simbolismo do
batismo de João (que os fariseus não aceitavam), e da renovação pelo Espírito Santo. O batismo em
água não era de todo desconhecido de Israel. O novo nascimento ou regeneração, é o ato pelo qual
Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em Jesus Cristo. Sem esse nascimento
espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais, nem entrar no Reino de Deus. Jesus fala do
Reino de Deus que leva o homem à prática das boas obras, pela transformação interior. Nicodemos,
acostumado à prática de rituais externos da lei, tinha dificuldade de entender com o coração.
2- Um admirador pensa saber.
Nicodemos tinha a convicção de que Jesus viera da parte de Deus, conforme declarou em João 3.2:
“Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu
fazes, se Deus não for com ele”. Nicodemos entende apenas com seu intelecto, seguindo uma lógica
que ele pensa dominar, de que se há um efeito de grandes milagres, grandes obras realizadas por Jesus,
isso era manifestação de uma causa que na concepção dele, só poderia vir de Deus. Da mesma maneira
pensam hoje: Concluem que por causa das curas e da manifestação de poder, alguém tem que ser de
Deus. Quantos estão encantados com as manifestações! Mas a resposta de Jesus veio com ênfase: "Em
verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus", Jo 3.3.
3- Um admirador tem preciosos atos de solidariedade, mas continua precisando nascer de novo.
Veja em Jo 19.38-42, Nicodemos aparece com José de Arimatéia, um discípulo oculto de Jesus.
Nicodemos quando procurou Jesus, o fez em oculto, à noite. Não há como negar que este gesto deles
demonstrava que eles gostavam de Jesus é o quanto eles o admiravam. Porém, não encontramos eles
assumindo, pra além do medo, a coragem de seguir a Jesus. Quando Nicodemos defendeu Jesus em Jo
7.50-51, diante da pressão da maioria, ele recuou. Para o verdadeiro discípulo o Mestre é tudo. O
admirador faz coisas boas, fala bem, diz coisas boas e bonitas de Jesus, mas só vai até aí. Para ser
discípulo tem que assumir Cruz, deixar tudo e seguir a Jesus.

Judas
1- Admirador traidor
A admiração sem entrega, sem abandono do eu, sem "nascer de novo", acabará em traição. Muito fã
mata o ídolo! Não é possível saber o motivo que levou Judas a trair Jesus. Seria por que ele era o "filho
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da perdição" e as Escrituras tinhas que ser cumpridas? (Jo 17.12). Judas não precisa de trinta moedas.
Trinta moedas eram muito pouco para tudo que já havia sido construído no relacionamento dele com
Jesus, durante aqueles três anos. Por isso é necessário muito cuidado, pois o admirador gosta de falar
bem, gosta da companhia, gosta do andar juntos, mas quando a pressão cresce e o perigo surge, ele
passa a ser um traidor. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Muitos apenas resumem entre
arrependimento e remorso. Quando Pedro tentou evitar que Jesus fosse para Jerusalém e morresse na
cruz, Jesus lhe disse: "Arreda, Satanás". Mas quando muitos admiradores se afastaram dele é o
abandonaram, foi o mesmo Pedro quem disse: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida
eterna..." Jesus lhes disse: "Não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo." ( Jo
6.66-71). O discípulo pode até vir a negar, pode até se esconder, mas ele sabe que não tem pra onde ir e
que a palavra de vida está no Mestre. Já o admirador sempre tem, em seu pensamento, pra onde ir,
como se safar e como se perder. O admirador tira proveito de Jesus, da igreja e serve por conveniência.

Conclusão:
Discípulo ou admirador? Faça uma reflexão de sua vida com Jesus até aqui. Como você tem seguido
Jesus? O que o motivou a tornar-se membro da igreja? Você se apegou a Jesus com amor? Tem
características de um nascido de novo? Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos:
se tiverdes amor uns aos outros." (Jo 11.35).

Responda
1- Como você compreende "nascer de novo"?
2- Você já nasceu de novo? É um discípulo de Jesus?
3- Quais são os sinais que comprovam que você é um discípulo de Jesus?
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