
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

O caminho da autonegação e seus benefícios! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.21 de Junho de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Lucas 9:23-24 
INTRODUÇÃO:  
 

Nós temos muita dificuldade em entender que realmente possa existir algum benefício em adotar a autonegação em nossa vida.  

Não entendemos esta proposta de Jesus aos que desejam segui-lo. A razão disso é porque quando o pecado entrou no mundo ele 

nos deformou. Portanto essa questão é antiga. Esse desejo de autoafirmação e de independência de Deus atingiu o ser humano 

quando o homem ainda habitava o Éden.  Mas Paulo faz a seguinte afirmação: “Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, 

como alguns dos vossos poetas tem dito: Porque dele também somos geração” (Atos 17:28). Desta forma ao insistirmos na 

independência de Deus manifestamos uma incoerência enorme para quem deseja ser discípulo de Jesus. Jesus diz: “Se alguém que 

vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me” (Lucas 9:23).  Mas eu creio que podemos encontrar 

benefícios no caminho da autonegação.  O primeiro é que a autonegação: 

 

1. Nos leva ao encontro da verdade que nos habilita poder caminhar com Jesus. (Lucas 9:23). 

Isto porque a afirmação de Jesus é absolutamente clara demonstrando apenas uma possibilidade: “Se alguém quer vir após mim, a 

si mesmo se negue”. Se o desejo é andar com Jesus, viver com Ele e viver para Ele só existe este caminho. E embora isso a principio 

possa parecer algo ruim, Jesus tinha motivos para ensinar esse caminho. O motivo é que Ele sabe que nosso controle, nossa 

autossuficiência, nossa independência não passa de ilusão. Porque é na rendição da nossa vontade a Deus que se torna verdade 

apenas na realidade da autonegação que encontramos a porta de entrada para podermos caminhar com Jesus.  

2. Nos leva ao encontro de entendermos a necessidade de tomar nossa cruz (Lucas 9:23). 

Se autonegação abre o caminho para andar com Jesus, a autonegação também abre as portas do entendimento sob a importância 

do carregar da cruz. Dentro de um processo mental humano e lógico ninguém desejara se deparar com a cruz, e muito menos ser 

obrigado carregar a cruz, mas sim andar com Ele em uma condição de facilidade e muita tranquilidade. Mas neste processo de 

racionalidade humana ficam esquecidas algumas coisas ditas por Jesus a respeito disso. “o reino dos céus é tomado por esforço, e 

os que se esforçam de apoderam dele” (Mateus 11:12). O que significa dizer que na caminhada com Jesus o ser humano cruzará 

pelos vales das dificuldades, das lagrimas e das angustias ou seja, o ser humano deve seguir o caminho que Cristo seguiu. E embora 

a cruz traga este significado e ideia, é por meio da cruz de Jesus que somos curados, é por meio da cruz que somos regenerados. 

3. Nos leva a compreensão do que fazer para preservação. (Lucas 9:24).  

Jesus revela nesse texto que a lógica da vida humana não esta equiparada com aquilo que o mundo espiritual tem a nos ensinar 

como verdade. Em nossa sociedade quem ganha, ganha e quem perde, perde. Não existe meio termo. E vivendo mergulhado na 

naturalidade das coisas é assim que compreendermos a vida, mas é  uma compreensão errada. Em nossa sociedade não existe bem 

aventurança para quem chora, quem chora é perdedor, quem chora é derrotado, quem chora é um fraco. Todavia Jesus apresenta 

uma lógica diferente para o caminho da autonegação para quem deseja seguir seus passos. “Pois quem quiser salvar a sua vida 

perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará”.  

Conclusão. 

Pensando no caminho da autonegação não posso me esquecer de uma fala de Jesus a respeito deste conceito de perder a vida por 
amor a Ele e ter como resultado a abertura de portas para muitos benefícios. “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de 
trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto” João 12:24.  
Portanto a autonegação nos leva a entender que existe um sentido maior de viver. (1) Um sentido maior do que viver somente 
para nós mesmos. (2) Um sentido maior do que ter todo conhecimento do bem e do mal e de tudo que a vida pode nos 
proporcionar.  Mas sim pela graça de Deus descobrir: (1) A aventura de caminhar com Jesus. (2) O privilégio de aprender que tomar 
nossa cruz é abençoador. (3) a certeza de ter nossa vida preservada e guardada pelo poder de Deus. 
 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) É conhecendo Deus de verdade que entendemos e colocamos em pratica a proposta de Jesus do negar-se a si mesmo! 

b) O que você pensa do medo que o ser humano tem em aceitar a proposta de Jesus de carregar a cruz? 


