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NOVO TESTAMENTO: MANUAL DO PROFESSOR DO SEMINÁRIO, LIÇÃO 13

Mateus 10:37–39
Em duplas ou pequenos grupos, estudem juntos os versículos designados e encontrem a res-
posta para as perguntas.
Leia Mateus 10:37–38, procurando os sacrifícios que o Salvador disse que precisamos estar dis-
postos a fazer como Seus discípulos. A frase “digno de mim” nesses versículos significa ser um 
representante digno do Senhor e ser merecedor de Suas bênçãos.

• Por que, na opinião de vocês, é necessário que os discípulos de Jesus Cristo O amem 
acima de todos os demais — inclusive seus familiares?

A cruz mencionada no versículo 38 faz alusão à cruz física que Jesus Cristo carregou e sobre a 
qual foi levantado para cumprir a vontade de Seu Pai. Figurativamente, Jesus Cristo chamou Seus 
seguidores para, da mesma forma, “[tomar] sobre si a sua cruz, e [segui- Lo]” (Mateus 16:24).

Leia a Tradução de Joseph Smith, Mateus 16:26 (em Mateus 16:24, nota de rodapé c), e identi-
fique o que significa para nós tomar nossa cruz e seguir a Jesus Cristo.

Leia Mateus 10:39 e identifique os princípios que Jesus Cristo ensinou a respeito do sacrifício. 
A Tradução de Joseph Smith esclarece o início desse versículo, em que se lê: “Quem procurar 
salvar a sua vida (…)” (ver versículo 39, nota de rodapé a). Nesse contexto, a frase “salvar a sua 
vida” significa viver egoisticamente, em vez de servir a Deus e a Seus filhos.

• De que maneira, na opinião de vocês, as pessoas que só veem a si mesmas e seus desejos 
egoístas vão, no final, “perder” a vida?

Com base no que vocês leram, completem o seguinte princípio:

Se quisermos salvar nossa vida, então  (…)

Vocês podem marcar, no versículo 39, a promessa do Salvador aos que perdem a vida por amor 
a Ele. Perder a vida por amá- Lo é mais do que estar disposto a morrer por Ele. Significa estar 
disposto a dar de si a cada dia para servir a Ele e às pessoas ao nosso redor.

• Na opinião de vocês, o que significa encontrar nossa vida ao perdê- la por amor a Ele?

Com base no que vocês leram, completem o seguinte princípio:

Se perdermos nossa vida por amor a Jesus Cristo, então  (…)

Leia a declaração abaixo, do Presidente Thomas S. Monson e ponha em debate suas respostas 
às perguntas que se seguem:

“Creio que o Salvador está dizendo que, a menos que nos entreguemos total-
mente ao serviço ao próximo, haverá pouco propósito em nossa vida. Aqueles 
que vivem só para si acabam definhando e figurativamente perdem a vida, ao 
passo que aqueles que se dedicam inteiramente ao serviço ao próximo crescem e 
florescem e literalmente salvam a própria vida” (Thomas S. Monson, “O Que Fiz 
Hoje por Alguém?” A Liahona, novembro de 2009, p. 85.)

• Vocês conhecem alguém que escolheu perder a vida por amor a Jesus Cristo?  
Que efeito isso teve sobre essa pessoa?


