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Mas Jesus lhe respondeu: As raposas 
têm seus covis, e as aves do céu, 
ninhos; mas o Filho do Homem não 
tem onde reclinar a cabeça.

Mateus 8:20



Jesus era acompanhado de perto, por pessoas 
bem-intencionadas e mal-intencionadas.



Os escribas ensinavam ao 
povo e eram intérpretes da 

Lei



“Mestre, te 
seguirei por 

onde quer que 
fores”.



JESUS E A MULTIDÃO



Muitos hoje, 
também estão 
se dispondo a 
seguir Jesus.



Jesus nos chama para a outra 
margem do lago.



Quem quiser 
segui-Lo terá 

que passar pelas 
dificuldades.



Termos que abrir 
mão do que nos 
separa de Deus.



O ESCRIBA DECIDE SEGUIR JESUS



Para o escriba, Jesus é a perfeição, o 
caminho correto a ser seguido.



Somos constrangidos (as) a renunciar à 
nossa existência pacata, medíocre e 

acomodada. 



O ESCRIBA 
DESISTE DE 
SEGUIR 
JESUS



Mas Jesus lhe respondeu: As raposas 
têm seus covis, e as aves do céu, 
ninhos; mas o Filho do Homem não 
tem onde reclinar a cabeça.

Mateus 8:20



 Seu ministério 
não tem o 

conforto das 
sinagogas nem 

do Templo. 



Nossas 
decisões não 
podem ser 
fruto de um 
momento 
apenas.



Abrir mão de 
nossas filosofias, 

crenças e 
tradições.



Muitas vezes, 
não estamos 

dispostos 
abandonar 
hábitos e 

costumes. 



O CONVITE DE JESUS 



Jesus nos chama 
para uma vida nova 

conformada aos 
Seus ensinamentos. 

Jesus nos chama 
para uma vida nova 

conformada aos 
Seus ensinamentos. 



Não é difícil seguir 
Jesus, o mais difícil 
é permanecer na 
decisão tomada. 



Mt 16.24

“Se alguém quer me 
seguir, renuncie a si 
mesmo, tome a sua 

cruz e venha”.



Renunciar a si 
mesmo, significa 
“abrir mão” de 
nossa vontade 

pessoal.



Seguir Jesus é viver 
conforme o Seu 

Evangelho.



A igreja de Deus tem fundamentados 
os seus pés unicamente na Palavra 
de Deus.



A verdadeira igreja de 
Deus, obedece aos 
Mandamentos de 
Deus nesta Terra.



Você também se propõe a 
seguir a Jesus aonde, quer que 

Ele vá?



Qual a sua 
maior 

dificuldade 
para viver o 
Evangelho?



Você é uma 
pessoa muito 
apegada às 
pessoas da 

sua família e 
aos seus bens?



Você acha que 
tem que 

renunciar a 
alguma coisa 
para seguir 

Jesus?



A igreja de Deus tem fundamentados, os 
seus pés unicamente na Palavra de Deus.
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