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Caminhando em direção a um futuro oneroso 

 
 

Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a 
Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe 
fazer os preparativos; mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. 
Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: “Senhor, queres que façamos cair fogo do céu 
para destruí-los?” Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: “Vocês não sabem de que espécie de 
espírito vocês são, pois o Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-
los”[b]; e foram para outro povoado. 
 
Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: “Eu te seguirei por onde quer que fores”. Jesus 
respondeu: “As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não 
tem onde repousar a cabeça”. A outro disse: “Siga-me”. Mas o homem respondeu: “Senhor, deixa-me ir 
primeiro sepultar meu pai”. 
 
Jesus lhe disse: “Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; você, porém, vá e proclame o 
Reino de Deus”. Ainda outro disse: “Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me 
da minha família”.  Jesus respondeu: “Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o 
Reino de Deus”. 

Lucas 9:51-62 (NVI) 

 
 
Reflexão  

 

Jesus “resolutamente” sai em direção a Jerusalém. No caminho, Ele lida com a rejeição de pessoas cujas 
diferenças étnicas, culturais e religiosas as afastam dEle. Ele também precisa confrontar a arrogância e  
o desentendimento de seus companheiros de viagem, os discípulos. Ele responde aos desafios de três 
pessoas que dizem que querem ser Seus seguidores, mas que, no entanto, não estão dispostas a 
enfrentar o alto preço que é ser discípulo.  
 
Jesus vivencia todas essas dificuldades sabendo que seu último sacrifício pessoal para o mundo viria do 
próprio local para onde Ele estava resolutamente Se dirigindo.  
 
Que determinação. Que viagem custosa.  
 
Seguir a Jesus requer um custo. Caminhamos resolutamente em direção a uma ação custosa, ou 
recuamos dela ou tentamos moldá-la conforme o nosso agrado e grau de conforto? 
 
Oração 1: 

Senhor, Tua palavra nos diz que Tua graça é suficiente para nós, pois o Teu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza,1 no entanto, tememos a falta de graça e tentamos ser fortes pessoalmente. Ajuda-nos a 

                                                           
1
 2 Coríntios 12:9 



sermos confiantes de que não caminhamos sozinhos na jornada da vida, que a Tua presença está 
sempre conosco. Ajuda-nos a darmos um passo em Tua força e aprendermos repetidamente que as 
nossas fraquezas pessoais não são um impedimento para uma vida vitoriosa. Que possamos 
resolutamente caminhar em direção aos desafios da vida, sabendo que a Tua graça e força nos 
acompanham.   
 
Questão para refletir:  

O que Deus me chamou a fazer que preciso enfrentar de forma resoluta? 
 

Oração 2: 

Pai Celestial que tudo que eu faça comece com Tua inspiração, continue com Tua ajuda e alcance a 
perfeição sob Tua direção. Ao resolutamente enfrentar a jornada da vida, que o Senhor tem ordenado 
para mim, peço que venhas guiar minhas ações diárias e que me ajudes a perseverar com amor e 
sinceridade.     
 
Questão para refletir:  

Como costumo reagir à oposição? 
 
Oração 3: 

Senhor, que possamos saber que é a viagem em si que importa. Ajuda-nos a descobrir mais da Tua 
verdade e divindade ao viajarmos sozinhos e na companhia do Teu povo. Ajuda-nos a não temer as 
demandas da nossa jornada ou dos nossos companheiros de viagem, mas a encontrar graça e prazer na 
companhia um do outro ao caminharmos juntos. Senhor, guia-nos além do que é confortável para nós, 
do mundano e do fácil, a lugares de desafio que requerem confiança implícita no Deus que servimos.   
 
Questão para refletir:  

O que precisamos deixar para trás a fim de sermos discípulos fiéis de Jesus? 
 
Oração 4: Oração sobre o tema da jornada (de Faith and Worship - Christian Prayers and Resources) 

 
Tua vida foi uma jornada                      

A partir do momento de Teu nascimento.    

Do nascimento à morte.  

Do estábulo de Belém,   

À cruz do Calvário.   

Quantas vezes falhamos em entender  

Que o fim de Tua jornada   

era inevitável, 

Que Tu entendeste isso  

desde o princípio,  

E, mesmo assim, trilhaste o caminho  

que era Teu para trilhar.  

Por comparação  

as muitas decisões que tomamos  

na nossa vida parecem triviais,   

muitas vezes decididas no impulso,  

sem uma compreensão clara dos resultados.  



Obrigado, Jesus.   

Obrigado por teres amado a humanidade o suficiente  

para teres feito aquela viagem,                      

mesmo ao sentires a dor da rejeição,                                                                                                                    

a dor das chibatadas,  

a dor dos pregos,   

a dor da cruz.  
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Para meditar: 

Senhor, ajuda-me a ser resoluto em Te servir minha vida inteira, por onde o Senhor me guiar.  
 


