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 Inicio 14 de Fevereiro 

 Venha aprender mais da Palavra de Deus.

Garanta sua vaga, faça sua inscrição! 

Gosto da definição da palavra compromisso que encontrei 

em um dicionário: “Compromisso é o ato de sustentar uma 

escolha”. Espetacular essa definição, encheu meu 

coração de entusiasmo porque ela define minha posição e 

minha responsabilidade enquanto ao que eu mesmo 

escolhi ser e viver.

Antes eu pensava que as pessoas não queriam ter 

compromisso com Deus, hoje eu acho que elas até 

querem, mas o que realmente falta é o compromisso 

dessas pessoas com sua própria escolha em servir a 

Deus. Elas até desejam servir ao Senhor e serem fiéis, 

mas não se comprometem com isso. 

Nesse sentido entendo ainda melhor o que quis dizer o 

Senhor Jesus: “Se alguém vem a mim e ama o seu pai, 

sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e 

até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu 

discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo”.Lc 14: 26,27

Querem me seguir? Querem ser meus discípulos? 

A coisa começa com vocês mesmos e não comigo. 

Primeiro renunciem certas prioridades, até mesmo sua 

própria vida, suas próprias escolhas para assumir a vida 

que eu dou; o que diz o Senhor. Sair do âmbito de um 

compromisso apenas de palavras, de canções, para um 

compromisso realmente prático.

Vamos estudar esse mês tudo o que envolve um 

compromisso com Deus, mas também ver o que 

precisamos para comprometer-nos mais com o que 

cremos, com a nossa própria e voluntária decisão de 

sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vamos 

juntos nessa tarefa. 

Comprometa-se!!

Apóstolo Rubens de Mattos Antonio
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