Por que os Discípulos Seguiram Jesus?

Pedro, este é
Jesus, de quem
te falei!

Antes de conhecer Jesus, André era discípulo de João Batista. Quando João batizou
Jesus e disse que Ele era o Cordeiro de Deus, André levou o irmão, Pedro, para ouvir
os ensinamentos dEle. Depois que ouviram Jesus pregar, ambos decidiram segui-lO e
aprender com Ele. (Ler João 1:29-42.)

Sigam-Me!

Pedro e André ficaram entusiasmados com este homem que parecia ser
muito mais do que apenas um mestre ou profeta.
As escrituras do Antigo Testamento diziam que haveria de vir um
Messias, por isso as pessoas estavam esperando ele aparecer. Como
João Batista havia chamado Jesus de Cordeiro de Deus, eles ficaram
convencidos de que Jesus era esse Messias.
E quando Jesus chamou João e Tiago, eles também estavam prontos e
dispostos a abandonar o que estavam fazendo para segui-lO!

Não haveria
livros suficientes para registrar
tudo que Jesus disse.1

Jesus continuou a adicionar mais discípulos e logo tinha 12. Você
sabe dizer o nome deles?
Nos Evangelhos, podemos ler sobre as coisas mais importantes
que Jesus fez e ensinou aos Seus discípulos. Mas, como João
explicou, Ele fez e ensinou tantas coisas que eles não conseguiram
registrar tudo.

Eu gosto
do que Jesus nos
ensina!
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E Ele também
cura as pessoas!

João 21:25

À medida que ia fazendo milagres, como curar pessoas e ensiná-las sobre o Antigo
Testamento, Jesus ficou mais popular entre o povo. As pessoas gostavam dEle.

Mas então Ele pregou sobre “a carne e o sangue”. (Leiam João 6:35–
71.) E Jesus disse...
Se não
comerem a carne do Filho
do Homem e beberem o Seu
sangue, não terão vida em si
mesmos.2

Depois disso, Jesus não era mais tão popular. Muitos de Seus amigos e
discípulos O abandonaram e não queriam mais ouvi-lO.
Mais tarde, os discípulos de Jesus entenderam o que Ele queria dizer
com aquilo.

Foi mesmo!

O que Ele
disse foi muito
estranho!
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João 6:53 NVI

Comer o corpo dEle?
Beber o Seu
sangue?

Eu não acho!

Jesus queria dizer que daria Sua vida por nós, e também que Ele era a
Palavra de Deus. Ele voltou a falar sobre isso na Última Ceia que teve
com os discípulos. Ele ensinou-os a comer o pão, que representava o
Seu corpo que foi quebrado por nós, e a beber o vinho, que representava
o Seu sangue derramado pelos nossos pecados.
Todos ficaram chocados com essas palavras, inclusive os Seus
discípulos! Ficaram se interrogando se aquilo queria dizer que tinham
que comê-lO.

Quando Jesus viu que muitos dos Seus
seguidores O haviam abandonado,
Ele virou-se para os 12 discípulos e
perguntou…
Vocês também
vão Me
abandonar?

Peter manifestou-se
e disse o seguinte...

Senhor,
quem mais vamos
seguir? Só Você tem
as palavras que dão
vida eterna.3

Cada discípulo de Jesus teve que decidir se queria
continuar a seguir Jesus, quer Ele fosse popular ou não, e
quer entendessem tudo que Ele dizia ou não.
Os discípulos concordaram com Pedro e continuaram a
seguir Jesus. Outros tinham a Palavra escrita do Antigo
Testamento, mas só Jesus tinha a Palavra nova e viva.
Só Ele conseguia falar as palavras que os encorajava
a quererem fazer e ser tudo que Deus queria que eles
fizessem e fossem.
Eu concordo
com você,
Pedro!
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João 6:68

Tempos depois, quando Jesus foi morto porque algumas
pessoas não gostavam do que Ele dizia, isso foi um choque
para os discípulos. Até então, eles não haviam entendido
exatamente o que Jesus, o Messias, ia fazer.
Nessa época, a Judeia era dominada pelo governo romano.
Os Romanos não acreditavam em Deus, e obrigaram o povo
da Judéia a obedecer às leis de Roma e pagar impostos
para o seu governo. Os discípulos achavam que Jesus ia
ajudá-los a se rebelarem contra os Romanos e dar um basta
no governo deles. Achavam que Jesus se tornaria seu rei e
líder.
Ataquem os
Romanos!

Mas estavam enganados!
Jesus não queria poder político nem governar o país deles
em lugar do governo romano. O que Ele queria era mudar o
coração das pessoas com o amor de Deus!
Jesus queria ser o seu Rei Celestial, o Rei dos seus
corações, e disse: “O Meu reino não é deste mundo!”

Não
entendo!

Judas

Ele está morto!
Foi difícil para os discípulos entenderem que Jesus não queria se tornar um rei
terreno. Por esse motivo, a morte de Jesus foi uma grande surpresa para eles.
Mas, apesar de parecer que a missão de Jesus havia fracassado, a realidade é
que ela cumpriu o seu objetivo! Através da Sua vida, morte e ressurreição, Ele
conseguiu alcançar o que havia vindo fazer na terra. Jesus venceu a morte e Se
estabeleceu como Rei. E agora, através dEle, nós temos vida eterna no Seu reino e
as Suas palavras de vida para sempre!

Missão
impossível
terminada!

João começou a escrever o Evangelho de João dizendo o
seguinte: “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava
com Deus, e era Deus.” (João 1:1 NVI). E depois acrescentou:
“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós.”
(João 1:14).

Enquanto Jesus esteve na terra, os discípulos viveram literalmente com
a Palavra. O que Jesus fazia era um exemplo do que estava escrito na
Palavra, e quando falava, Ele falava a verdade – a Palavra.

Eu lhes dei o exemplo,
para que vocês façam
como Eu lhes fiz.4

E depois que Jesus morreu e enviou o Espirito Santo para os Seus seguidores, eles ficaram tão cheios do Espírito que nada conseguia impedi-los
de falar de Jesus para os outros! Vocês podem ler sobre algumas coisas
que eles fizeram no livro dos Atos.
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João 13:15 NVI

Às vezes eles eram espancados na prisão, mas mesmo assim continuavam
ensinando para as pessoas sobre Jesus e o que Ele havia lhes ensinado. E a verdade das Suas palavras continuou sendo espalhada até aos
quarto cantos do mundo, e tem mudado a vida de milhões de pessoas ao
longo da história!

Nos dias de hoje, Jesus está mais perto de nós em espírito do que até mesmo dos primeiros discípulos quando viveu com eles, antes da Sua morte e
ressurreição. Quando Ele estava com os discípulos, no Seu corpo físico, Ele não podia estar com nenhum deles a cada segundo do dia. Tinha vezes
em que Ele ia para a montanha para ficar a sós com o Pai e outras vezes em que ia visitar amigos e familiares. Algumas vezes Ele falava só com uma
pessoa e também precisava descansar e comer.

Oi, Filho!

Onde está
Jesus?

Foi visitar
amigos.

Oi, Pai!
Eu não sei
mesmo o que
fazer. …

Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos e voltou para o Pai, ficou novamente onipresente. Isso quer dizer que Jesus pode estar em toda a
parte ao mesmo tempo. Portanto, mesmo que Jesus esteja conversando com Seu Pai ou com outra pessoa, Ele também está com você.

Eu tenho muito
para estar
agradecido!

da
ória
Hist blia
Bí

Nós não só temos Jesus mais conosco do que os discípulos quando Ele estava na terra,
mas também temos a Sua Palavra escrita na Bíblia, e tem muitas publicações infantis legais
para crianças, que ensinam as histórias da Bíblia.

Siga Jesus
hoje!

Jesus é a Palavra e Jesus é amor. Você pode
conhecer e seguir Jesus hoje lendo a Sua Palavra,
orando e sendo um exemplo do seu jeito amoroso e
cheio de interesse pelas pessoas.
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