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Filipe e Natanael  
João 1.43-51 

 
Sentir  
 
 Você já seguiu algum time de futebol ou alguma celebridade, foi muito 
fã? O que você foi ou teria sido capaz de fazer? 
 
Aprender  
 
 Jesus fez a Filipe uma convocação: SEGUE-ME. O que significa 
seguir alguém?  É esquecer os próprios interesses 
 
 Veja o texto de Mateus 16.24-25: “Se alguém quer ser meu 
seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para 
morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em 
primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira; mas quem esquece a si 
mesmo por minha causa terá a vida verdadeira.” 
 
 Filipe foi à procura de Natanael (seu amigo) e contou a ele a 
respeito de Jesus, o Nazareno. 
 
 Natanael, foi resistente, à princípio, ao convite para conhecer a 
Cristo. Tanto que inquiriu: “De Nazaré pode sair alguma coisa boa?” 
Mas, seu amigo não desistiu e o desafiou a ter uma experiência: “Vem e 
vê.”  
 
 A Bíblia diz que, ao aproximar-se, Jesus viu Natanael. Ele nos vê 
antes que o vejamos, e sabe tudo a nosso respeito. Foi o que aconteceu 
com aquele homem, a quem o mestre saudou afirmando: “aí está um 
verdadeiro israelita, em quem não há falsidade”. 
 
 

 Naquele momento, Jesus revelou que Ele conhece:  
 

Ø seu passado, seu presente e seu futuro. 

Ø suas lutas e suas crises, 

Ø seus choros e suas inseguranças 

Ø suas intimidades e seus pecados mais secretos.  

Ø seus temores mais ocultos. 

 
 E não só os de Natanael, também os nossos. E mesmo sabendo de 
todas essas coisas, ele faz para nós a mesma convocação que fez para Filipe: 
Segue-me 
 
Refletindo 
 
 Você está disposto a seguir a Jesus? 
 
Aplicando  
 
 O que você está disposto a esquecer para seguir a Cristo? Como você 
irá segui-lo? 
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Mobilize sua célula 
 
 
 
 


