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O DISCÍPULO É TESTADO

“E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para
onde quer que fores.” Lucas 9: 57
I – introdução
Muitas pessoas têm o desejo de seguir a Jesus por onde Ele for. Mas nem
todos estão aptos a seguí-lo, pois o Senhor mostra que para seguí-lo é necessário
primeiramente a renunciar a própria vida.
“E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.” Lucas 9: 58
O Senhor mostra que mesmo os animais têm seu local de descanço e
habitação, mas o Filho do Homem não. Ele dá a entender que não está preso a
nenhum bem material. Os que estão presos a bens materiais não tem como seguí-lo.
Quem está preso a bens materiais precisa cuidar de sua administração e conservação
e não tem como ficar disponível para ir onde o Senhor determinar.
Isso não quer dizer que não podemos ter bens materiais, mas sim que não
devemos ficar presos a eles.
II – O SENHOR TESTA SEUS DISCÍPULOS
NOS LAÇOS FAMILIARES
O Senhor Jesus nos testa para saber se estamos desimpedidos para seguí-lo.

“E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que
primeiro eu vá a enterrar meu pai.
Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu
vai e anuncia o reino de Deus.” Lucas 9: 59, 60
Esse discípulo queria seguir a Jesus depois da morte de seu pai. É aquele tipo
de pessoa que deseja seguir a Jesus, mas seus pais ou familiares não deixam. Então,
ele fica esperando a morte deles para ficar livre para segui-lo. São pessoas que estão
presas por laços familiares, então não podem seguir a Jesus, pois Ele exige o primeiro
lugar na nossa vida.

NO APEGO ÀS COISAS MATERIAIS
Um exemplo de servo que foi testado para ver se estava apegado às coisas
materiais, é Jó. De repente ele perdeu tudo e não blasfemou de Deus. Ate mesmo sua
esposa lhe disse para blasfemar de Deus e morrer. Mas ele lhe disse que ela falava
como louca, pois quando veio a este mundo veio nu, e se Deus tinha tirado dele ele
não tinha o de que reclamar.
“E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o SENHOR o
deu, e o SENHOR o tomou: bendito seja o nome do SENHOR.” Jó 1:21
Quando temos consciência de que o que temos não é nosso, mas do Senhor,
não ficaremos desesperados quando perdermos alguma coisa, pois tudo vem de Deus
e a Ele pertence.
“João respondeu, e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não
lhe for dada do céu.” João 3:27
Precisamos confiar no Senhor. Ele é quem derrama sobre nós suas bênçãos. A
Palavra do Senhor diz que a Ele pertence toda a terra e tudo que está nela, seja no
solo, sub-solo, ou no ar. E ele dá a quem quiser.
“Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; brame o mar e a sua plenitude.”
Salmos 96:11
“Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.” 1 Coríntios 10:26
Jó tinha consciência disso, por isso não desesperou quando perdeu tudo, pois
ele sabia que se o Senhor quis tomar de volta, Ele poderia dar novamente como fez.
Mas temos dificuldade de ser testados. Mas essa é uma realidade, somos
testados para sermos aprovados. Somente os aprovados é que herdarão as bênçãos
do Senhor e o Seu Reino.
“Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for
provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.”
Tiago 1:12
Só é aprovado quem passa bem nas provas. Quem alcança boa média. O
apóstolo Paulo esmurrava seu próprio corpo buscando ser aprovado, pois ele não
queria ser reprovado depois de pregar para tantos.
“Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos
outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.” 1 Coríntios 9:27
CONCLUSÃO
Todos discípulo para pelas provas para ser testado. Não adianta correr de
problemas e provações, pois é dessa forma que o Senhor nos confirmará em Seu
Reino. Os aprovados serão manifestos.

