
 

 

 

 

SEGUE-ME 

 
  

 

Certa vez, um jovem chegou perto de Jesus e lhe perguntou 

como faria para conseguir a vida eterna. Jesus disse-lhe que deveria 

guardar os mandamentos, tais como “não matarás”, “não furtarás”, “não 

cometerás adultério”, “não dirás falso testemunho” etc. Então o jovem lhe 

respondeu que desde sua mocidade procedia segundo aqueles padrões 

estabelecidos por Deus, e Lhe perguntou: “que me falta ainda?” (Mt. 19: 20 – 

2.ª parte). Jesus lhe respondeu, dizendo: “se queres ser perfeito, vai, vende 

tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-

me” (Mt. 19: 21). 

 

O jovem, assimilando aquelas palavras, se afastou em 

profunda tristeza, porque tinha muitos bens e era muito rico. “Disse então 

Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico 

no reino de Deus” (Mt. 19: 23). Seus seguidores, à vista de tal situação, se 

admiraram muito e conversavam entre si sobre quem poderia, 

eventualmente, se salvar. Jesus, ouvindo a discussão, interrompeu-lhes 

dizendo que Deus fazia sem esforço tudo aquilo que o homem julgava 

impossível de realizar, quanto mais coisas mais simples. 

 

 Essa passagem Bíblica nos mostra que nosso coração nem 

sempre está onde deveria estar. E a Palavra diz: “Sobre tudo o que se deve 

guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida” 

(Pv. 4: 23). Jesus, todavia, estava ensinando aqueles que estavam à sua volta 

justamente sobre coisas espirituais, obrigando-os a pensar a respeito e refletir 

no que lhes dizia.  

 

De fato, não era para aquele jovem rico vender tudo o que 

tinha, mas apenas colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Havia um erro 

vital na escala pessoal de valores daquele rapaz. Se Deus porventura viesse 

no topo de sua lista, fosse seu maior interesse, não seria jamais uma eventual 

falta de bens materiais que verdadeiramente o tornaria pobre. Mas ele 

confiava mais em sua riqueza, em seus bens e dinheiro, do que no Senhor. E 

Jesus lhe apontou essa terrível falha. 

 

O coração do homem deve ser o continente da vontade de 

Deus. E essa vontade, uma vez devidamente alojada em nosso âmago, é o 

maior legado que o próprio Deus deixou para cada ser humano, peregrino, 

que passa por este Mundo. Nada deve interferir nesse ponto de nossa 



 

 

 

 

existência, pois, do contrário, estaremos na mesma situação daquele jovem 

rico que, inobstante sua fortuna, era “pobre”. 

 

Contudo, notemos que se só pelo coração dirigirmos a 

nossa vida (emoção pura e simples), estaremos comumente mais sujeitos ao 

erro. Muitas coisas que queremos ou mesmo de que necessitamos (e não 

podemos realizar, ter ou fazer por essa ou aquela razão), aliadas às muitas 

circunstâncias desagradáveis que inevitavelmente devem ser vividas, são 

causas de aflição, de ansiedade e de dor interna, todas tão intensas, que 

temos, por diversas vezes, a impressão de que vamos “explodir”. Devido a 

esses sentimentos (desejos, anseios e/ou vida debaixo de pressão ou 

estresse), não raras vezes tomamos a iniciativa e fazemos coisas que 

desagradam a Deus (ao invés de simplesmente confiarmos e esperarmos pela 

intervenção d’Ele).  

 

Por esta razão é que devemos adorar ao Senhor em primeiro 

lugar, mas racionalmente, isto é, sem deixar de lado o nosso entendimento 

das coisas. Quer dizer: se confiarmos Nele (com a razão e com o coração em 

Cristo) haverá honra e plenitude de Sua vontade para nós; se agirmos com 

pura emoção (só com nossas próprias forças, pelo coração despido de 

adoração ao Senhor), na maioria esmagadora das vezes nós estragaremos 

Seus planos para nós e haverá certamente alguma desilusão e tristeza. Saber 

esperar, para ouvir a voz de Deus, confiando cegamente Nele, é algo que 

devemos aprender a fazer em paz (e quanto mais cedo e rápido, tanto melhor 

para nós).  

  

As consequências dos atos por nós praticados sem a 

aprovação de Deus são horríveis. Quando confiamos no Senhor, de outra 

sorte, o melhor de sua vontade prevalecerá sobre as nossas vidas. E isso 

significa que muitas vezes temos de ficar inertes e em silêncio, aguardando 

Sua intervenção e salvação. Isso é difícil, reconheço, mas se Deus está no 

topo da sua lista de prioridades, é possível crer até no impossível. 

 

Numa outra ocasião, Jesus estava de saída com seus 

discípulos, quando um deles pediu-Lhe: “Senhor, permite-me que 

primeiramente vá sepultar meu pai” (Mt. 8: 21). Ao que lhe respondeu Jesus: 

“Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos” (Mt. 8: 22). Mais uma 

vez (como sempre) tinha Ele o intuito de ensinar aqueles que O 

acompanhavam. Difícil imaginar que Jesus fosse frio ou insensível, muito 

pelo contrário, foi Ele que tomou sobre si todas as nossas dores. 

“Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores 



 

 

 

 

levou sobre si” (Is. 53: 4 – 1ª parte). Jesus sofria por tudo que os afligia e 

oprimia (do mesmo modo como sofre pela nossa geração).  

 

Com aquelas palavras, dizia Jesus que as coisas de Deus 

deveriam vir em primeiro lugar e que o mundo não podia ocupar o lugar 

reservado ao Pai. Muitos são os que vagueiam pela existência e que não têm 

vida em si mesmos. Estão mortos espiritualmente e tudo o que fazem não tem 

substância, lastro, porque quando não houver mais o sopro de vida que os 

mantém de pé, nada mais lhes restará. São, contudo, diferentes daqueles que 

têm a vida em si mesmos, cujos corações se tornaram morada do Espírito 

Santo e que seguem o Cordeiro (que é a essência da vida). Esses têm o 

cuidado do Senhor na carne, a salvação e a vida eterna. 

 

A Bíblia não confirma isso, mas acredito que Jesus não só 

permitiu aquele discípulo de enterrar seu pai, como estava presente no enterro 

e chorou junto com todos daquela família. Apenas não perdeu a oportunidade 

de lançar novo e precioso ensinamento, que até os nossos dias permanece 

íntegro e válido. E é por causa de Jesus que quem Nele crê tem tudo, mesmo 

não tendo nada; tem confiança, mesmo não vendo o socorro; tem esperança, 

mesmo diante da situação mais complicada. Aconteceu e acontece assim com 

muitos, antigamente, e também nos nossos turbulentos dias (é fato). 

 

 Houve um homem nos tempos do Ministério de Jesus, por 

exemplo, que era coletor de impostos, criatura mundana e desonesta, infiel 

nas contas que fazia, pois frequentemente desviava dinheiro para si e 

enganava quem podia. Certa feita, porém, “... Jesus, passando adiante dali, 

viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-

me. E ele, levantando-se, o seguiu” (Mt. 9: 9). Dando ouvidos ao chamado de 

Jesus, Mateus, a partir daquele instante foi renovado e justificado. 

Abandonou tudo de ruim que usualmente fazia, buscando continuamente 

adequar-se aos princípios que o Mestre pregava. E no fim, deu testemunho de 

todas as suas aventuras vividas ao lado de Jesus, pois foi o autor de um dos 

quatro Evangelhos da Bíblia: o Livro de Mateus. Sua vida sofreu um revés 

para melhor, pois atendeu ao “segue-me” de Jesus Cristo, tendo colocado 

Deus à frente de seus próprios interesses.         

 

Assim como foi com Mateus e muitos outros, pode ser 

também com você (a decisão é sua). A vida não tem sentido sem Jesus, e 

todo o nosso esforço sem Ele é vão. Se você já segue a Cristo, continue no 

caminho sem se desviar. Seja Ele em todo o tempo seu rumo, seu norte e seu 

guia. Contudo, caso você esteja por conta própria nessa vida (ainda que sem 

problemas), ou está se sentindo sozinho, triste e/ou sem expectativas, Jesus 



 

 

 

 

Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Vivo, te diz agora: “SEGUE-ME”. Não 

recuse esse convite, muito pelo contrário, faça como Mateus, largue tudo 

como está, levante-se e vá (entenda essas palavras espiritualmente). Daí em 

diante é só aguardar tudo de bom que virá pelo maravilhoso e incomparável 

mover de Deus. E que todos nós nos lembremos de que o Senhor dos 

Exércitos deve vir sempre, sem exceções, em primeiro lugar nas nossas vidas, 

independentemente de quaisquer coisas, pessoas e/ou circunstâncias que se 

nos apresentem pelo caminho. Para finalizar, benditas palavras do Senhor 

Jesus: “... Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas 

terá a luz da vida” (Jo. 8: 12). 
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