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Seguimos Jesus,
verdadeiramente

Deus e homem
«Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a 
humana, não confundidas, mas unidas na única 
Pessoa do Filho de Deus».

(Catecismo, 481)

CAMINHO
PARA
DEUS



Esta é uma das

verdades �ndamentais 

de n�sa fé e um d� 

�ndament� de n�sa 
�istência.

Seguimos Jesus,
            verdadeiramente Deus e homem

O que você responderia a um estrangeiro que não conhece nada 
de nossa fé, percebe que você é católico (a) e se aproxima de ti 
para te perguntar:

– “O que significa ser cristão?”

 Possivelmente você poderia responder-lhe:

– N�, cristã�, seguim� Jesus de N�aré, a sua pessoa, não apenas suas ideias 
ou ensinament�.

Provavelmente ele te diria:

– Espera, você está falando no presente. Segui-lo hoje. É como se dissesse que está 
vivo. Você está me d�endo que crêem que Ele está vivo?  

– Sim! Acreditam� que está vivo, que ressuscitou. N� acreditam� que Ele é um 
homem, assim como n�, um ser humano que, ao mesmo tempo, é Deus. Deus e 
homem ao mesmo tempo!

Talvez neste momento o diálogo termine, porque seu novo amigo 
possivelmente não quererá continuar falando contigo ou talvez 
saia para tomar por um momento ou até pense que você enlou-
queceu. 

Mas essa é a verdade fundamental de 
nossa fé e que dá o título a este Caminho 
para Deus, é uma afirmação muito forte 
que devemos interiorizar cada vez mais:  
nós seguimos Jesus, que é verdadeira-
mente homem e Deus.
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«O Senhor despertava as aspirações profundas de seus discípulos e os 
atraía para si, cheios de assombro. O seguimento é fruto de uma fasci-
nação que responde ao desejo de realização humana, ao desejo de 
vida plena. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem re-
conhece como o mestre que o conduz e acompanha» (Aparecida, 277).

A Sagrada Escritura nos relata de uma forma muito bela o chamado que 
Jesus fez aos primeiros discípulos, no início de sua vida pública. Jesus con-
quista o coração de três homens: João, André e Pedro. Eles são os primei-
ros que deixam de lado a forma como viviam e os costumes que levavam 
e decidem caminhar com o Senhor por onde for que Ele andasse. 

O relato que encontramos no Evangelho de João é muito iluminador:

O encontro com Jesus nesse dia foi certamente fascinante e transforma-
dor, pois cada verdadeiro encontro com Cristo produz estas experiências 
no coração. Como dizem os bispos da América Latina e do Caribe no Do-
cumento da Aparecida:

A estes primeiros discípulos se somariam outros, começando por Felipe e 
Natanael que, no dia seguinte, também são encontrados e cativados por 
Jesus e também decidem segui-lO (Ver Jo 1,43-51). Pois bem, qual foi a 
razão pela qual estes primeiros homens seguiram Jesus? O que foi que 
descobriram?

O relato do Evangelho de São João deixa entrever que eles descobriram 
que Jesus era o Messias esperado, mas isso significa que estes primeiros 
apóstolos e seguidores perceberam a divindade que estava por trás da hu-
manidade de Jesus? Certamente que não, ao menos não imediatamente. 

Isto se deu pouco a pouco, em um processo sereno e pacien-
te. 

Do mesmo modo, nós estamos chamados a ir aprofun-
dando na verdadeira identidade de Jesus. 

A consciência de quem é que nos chamou e a quem segui-
mos como cristãos deve renovarse e crescer diariamente. 

Para os apóstolos e discípulos, os momentos da Ressurreição e 
da Ascensão foram cruciais para ir entendendo que Jesus não era só um 
homem maravilhoso e sábio, nem só o Salvador e Messias esperado, mas 
também verdadeiramente Deus feito homem. 

A vinda do Espírito Santo em Pentecostes esclareceu a mente e o coração 
dos discípulos e podemos supor que a intuição sobre a divindade de Jesus 
também se fez patente; e por isso mesmo a decisão de seguir Jesus, vivo e 
ressuscitado, fortalecia-se cada vez mais. 

Considere, além disso, o seguinte: se um homem, como por exemplo, 
André, decidiu seguir Jesus e dar a vida por Ele, essa decisão se tornou 
muito mais forte e irreversível quando chegou a sua mente e coração a 
certeza absoluta de que esse homem que se decidiu seguir não era simples-
mente um ser humano, mas sim o próprio Deus. 

1. A experiência de seguimento

dos primeiros discípulos

35No dia seguinte, João �tava lá de novo, com do� d�cípul�. 36 Vendo J�us que 
p�sava, apontou: «E� o Cordeiro de Deus». 37O�indo �t� palavr�, � do� d�-
cípul� seguiram J�us. 38J�us virou-Se e, vendo que O seguiam, perguntou: 
«Que procura�?» El� d�se-ram: «Rabi (que quer d�er M�tre), onde mor�?» 
39 J�us r�pondeu: «Vinde ver». Então el� foram e viram onde J�us morava. E 
começaram a viver com Ele naquele m�mo dia. Eram ma� ou men� quatro hor� 
da tarde. 40 André, irmão de Simão Pedro, era um d� do� que o�iram � pala-
vr� de João e seguiram J�us. 41 Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão e d�-
se-lhe: «Encontram� o M�si� (que quer d�er Cr�to)». 42 Então André apr�en-
tou Simão a J�us. J�us olhou bem para Simão e d�se: «Tu � Simão, �lho de 
João. Va� chamar-te Cef� (que quer d�er Pedra)».(Jo 1, 35-42)
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O seguimento de um cristão se faz muito mais forte e pleno 
quando tomamos consciência da verdadeira identidade de 

Jesus, a quem seguimos e imitamos.

A única maneira de

conhecer Jesus é estando

com Ele. «Rabi —que traduzi-

do significa Mestre— onde 

vives?». «Venham e

vejam», disse-lhes.  

A Sagrada Escritura nos relata de uma forma muito bela o chamado que 
Jesus fez aos primeiros discípulos, no início de sua vida pública. Jesus con-
quista o coração de três homens: João, André e Pedro. Eles são os primei-
ros que deixam de lado a forma como viviam e os costumes que levavam 
e decidem caminhar com o Senhor por onde for que Ele andasse. 

O relato que encontramos no Evangelho de João é muito iluminador:

O encontro com Jesus nesse dia foi certamente fascinante e transforma-
dor, pois cada verdadeiro encontro com Cristo produz estas experiências 
no coração. Como dizem os bispos da América Latina e do Caribe no Do-
cumento da Aparecida:

A estes primeiros discípulos se somariam outros, começando por Felipe e 
Natanael que, no dia seguinte, também são encontrados e cativados por 
Jesus e também decidem segui-lO (Ver Jo 1,43-51). Pois bem, qual foi a 
razão pela qual estes primeiros homens seguiram Jesus? O que foi que 
descobriram?

O relato do Evangelho de São João deixa entrever que eles descobriram 
que Jesus era o Messias esperado, mas isso significa que estes primeiros 
apóstolos e seguidores perceberam a divindade que estava por trás da hu-
manidade de Jesus? Certamente que não, ao menos não imediatamente. 

Isto se deu pouco a pouco, em um processo sereno e pacien-
te. 

Do mesmo modo, nós estamos chamados a ir aprofun-
dando na verdadeira identidade de Jesus. 

A consciência de quem é que nos chamou e a quem segui-
mos como cristãos deve renovarse e crescer diariamente. 

Para os apóstolos e discípulos, os momentos da Ressurreição e 
da Ascensão foram cruciais para ir entendendo que Jesus não era só um 
homem maravilhoso e sábio, nem só o Salvador e Messias esperado, mas 
também verdadeiramente Deus feito homem. 

A vinda do Espírito Santo em Pentecostes esclareceu a mente e o coração 
dos discípulos e podemos supor que a intuição sobre a divindade de Jesus 
também se fez patente; e por isso mesmo a decisão de seguir Jesus, vivo e 
ressuscitado, fortalecia-se cada vez mais. 

Considere, além disso, o seguinte: se um homem, como por exemplo, 
André, decidiu seguir Jesus e dar a vida por Ele, essa decisão se tornou 
muito mais forte e irreversível quando chegou a sua mente e coração a 
certeza absoluta de que esse homem que se decidiu seguir não era simples-
mente um ser humano, mas sim o próprio Deus. 
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2. A Igreja proclama Jesus como

verdadeiro Deus e verdadeiro homem 

Nos primeiros séculos de nossa fé, surgiram muitos erros na tentativa 
de explicar quem era Jesus e de explicar a união das duas realidades 
em uma mesma pessoa: ser Deus e ser humano ao mesmo tempo. 
Estes enganos se conhecem como “heresias cristológicas”, quer dizer, 
desvios doutrinais e afirmações equivocadas sobre a identidade de 
Cristo. 

O Catecismo da Igreja Católica nos diz que quando falamos da divin-
dade de Cristo:

No século I, por exemplo, alguns cristãos de origem judia, os ebionitas, 
consideraram Cristo como um simples homem, embora muito santo. 
No século II surge o adocionismo, que sustentava que Jesus era filho 
adotivo de Deus; Jesus só seria um homem em quem habitava a força 
de Deus. A heresia ariana, negou a divindade do Verbo.
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"[...] não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte 
homem, nem que seja o resultado de uma mescla confusa entre o divino 
e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem sem deixar de ser verda-
deiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A 

Igreja teve que defender e esclarecer esta verdade de fé durante os
primeiros séculos frente às heresias que a falseavam” (Catecismo, 464).



A Igreja também teve que enfrentar outros enganos que foram ao 
outro extremo, dizendo que Jesus era Deus e que sua humanidade era 
uma simples aparência, como se “fizesse de conta” que era um homem 
de verdade. Aqui se enquadram aquelas heresias que rechaçavam a 
realidade do corpo ou da alma de Cristo. Entre as primeiras encon-
tra-se o docetismo, afirmando que Cristo teve um corpo celeste, ou que 
seu corpo era puramente aparente, ou que apareceu de repente na 
Judeia sem ter tido que nascer ou crescer.

São João já teve que combater este tipo de enganos:

Vários Concílios da Igreja foram celebrados justamente para tentar de-
finir com clareza a identidade de Jesus. Talvez os dois mais importan-
tes tenham sido celebrados nas cidades da Niceia (325) e de Constan-
tinopla (553). Desses Concílios vem uma das fórmulas da fé (Credo) 
que rezamos na Santa Missa: o Credo Niceno-constantinopolitano. 
Não é o caso de aprofundar aqui no que cada um dizia ou em mais de-
talhes históricos e doutrinários. O importante é afirmar com toda a 
mente e o coração, junto com toda a Igreja, como diz o Catecismo:

É Ele, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, quem seguimos.
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“…diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu e na terra”. Fp 2,10
Dobro meus joelh� diante do Senhor? Amo-O e sigo-O com todo o meu coração?

«Muit� são � sedutores que apareceram no mundo, que não confessam 
que Jesus veio na carne» (2Jo 7; ver 1Jo 4, 1-2).

Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 
Ele é verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, nosso irmão, 

e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor» (Catecismo, 469).
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Você �perimenta 
uma vinculação 

íntima com 
Jesus? Que mei� 
pode empregar 
para conhecê-lO 
mais e assumir o 
mesmo estilo de 
vida dEle  e sua 

missão?

Jesus te convida a dar-Lhe 
uma resp�ta consciente e 
livre lá do �ndo do seu 

coração. Como você poderia 
concret�ar em sua vida as 
palavras: “Vou seguir-Te 

aonde quer que vás”?

«Na convivência cotidiana com Jesus […], (os discípulos) descobrem duas 
coisas totalmente originais na relação com Jesus. Por um lado, não foram eles 
que escolheram seu mestre. Foi Cristo quem os escolheu. Por outro, eles não 
foram convocados para algo (purificar-se, aprender a Lei…), mas para Alguém, 
escolhidos para vincular-se intimamente com sua Pessoa (cf. Mc 1,17; 2,14). Jesus 
escolheu-os para que estivessem com Ele e para enviá-los para pregar” (Mc 
3,14), para que O seguissem com a finalidade de “ser dEle” e fazer parte “dos 

seus” e participar de sua missão». (Aparecida, 131)

3. A experiência do seguimento

Deus feito homem, o Senhor Jesus, chama-nos inúmeras vezes a se-
gui-lO e a anunciá-lO no mundo de hoje.

Nosso seguimento, então, está inserido na própria vida de 
Deus que sai ao nosso encontro. “Seguimos alguém”, Alguém 
que nos ama como ninguém mais pode nos amar. Alguém 
que morreu na Cruz por nós e por nossa salvação, e que está 
vivo e perto de nós, chamando-nos inúmeras vezes. Esse 
Alguém, Jesus de Nazaré, Deus verdadeiro, quer tornar-nos 
parte de sua família e de seu grupo de amigos, seguindo-O 
todos os dias, em uma relação próxima e pessoal. 

Sendo Deus, mas também por ser verdadeiramente homem e ter expe-
rimentado tudo o que temos em nosso interior, seu chamado chega até 
o mais profundo do coração humano de todos os tempos e culturas. 

Além disso, o Senhor não nos chama de uma forma 
abstrata ou fora da realidade. Chama-nos em 
nossa realidade concreta, no aqui e agora de nossa 
história.  
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4. Maria, escuta e segue Jesus

Nossa Mãe, Santa Maria, é exemplo e modelo de como seguir Jesus 
com um coração autêntico e generoso. Ao ser a Mãe do Senhor, Ela 
mesma se põe a caminho para fazer o que Seu Filho dizia e exortava. 
Maria também é discípula e por isso sempre esteve aberta à escuta e a 
participação no destino de seu Filho morto e ressuscitado. 

Em Maria, escuta e seguimento, elementos necessários a um verdadei-
ro discípulo de Jesus, estão intimamente unidos.

Peça à Virgem Maria que, como Mãe terna que é, ajude-te a seguir 
seu Filho como Ela mesma o fez.

«[…] é Ela quem brilha diante de nossos olhos como imagem aca-
bada e fidelíssima do seguimento de Cristo» (Aparecida, 270).

CITAÇÕES PARA MEDITAR: 
Lc 5,1–11: Jesus manifesta seu amor e sua divindade com a pesca milagrosa. Pedro 
inicialmente quer afastar-se do Senhor porque se sente absolutamente indigno, 
mas depois, diante do chamado do Senhor, deixa tudo e segue-O. 

Mc 10,17–30: Diante da pergunta do jovem que quer a vida eterna, Jesus o convida 
a viver os mandamentos que se referem ao próximo. O jovem diz que já os cumpre. 
Então o Senhor se identifica com os três primeiros mandamentos referidos a Deus, 
dizendo-lhe que “uma coisa te falta, deixa tudo e segue-me”. Qual seria a sua res-
posta? Quais são as “riquezas” que lhe são muito difíceis de deixar? Pede a Jesus 
a graça para segui-lO com radicalidade.

Lc 1,26–38: Diante do anúncio do Anjo, Maria responde como verdadeira discípula: 
“Eis aqui a serva do Senhor”. De sua resposta dependerá que o Verbo se faça carne. 
Você quer seguir o Senhor como Maria? 
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