CHAMADO AO DISCIPULADO
(Marcos 1.16)
INTRODUÇÃO:
Se você é um cristão nunca poderá ignorar o chamado que Jesus faz a você
para estar com Ele, andar com Ele, aprender com Ele e reproduzir com Ele.
Ser discípulo de Jesus é uma atribuição para aqueles que por meio de
revelação ouvem, entendem e se submetem ao seu chamado para se envolver em
sua obra no contexto do seu reino.
Não existe cristão que não fora chamado, como não existe discipulado sem uma
experiência diária com Jesus e por isso a trajetória do Senhor com os seus discípulos é
sempre centrada num chamado para estar e caminhar com Ele.
O texto que está diante de nós retrata muito bem esta realidade servindo de
referência para aplicarmos tal experiência em nossa caminhada com o Mestre que nos
chama para sermos pescadores de homens, pescadores daqueles que estão perdidos
e deslocados no imenso mar da vida.
Mas saiba se você está sendo chamado é importante que reconheça que:
PARA SER UM DISCÍPULO GENUINAMENTE CRISTÃO É PRECISO
ATITUDE DE REAÇÃO DIANTE DO CHAMADO QUE JESUS FAZ
ATITUDES PARA O DISCIPULADO GENUINAMENTE CRISTÃO
I - PRONTIDÃO PARA A OBEDIÊNCIA (Vs 18a-20a)





Obediência que é motivada por uma visão de Jesus a nosso respeito
Obediência inspirada em um chamado revolucionador em nossas vidas (Rm. 1:5)
Obediência que tem um foco centrado nas pessoas perdidas
Obediência que se evidencia no fato de deixarmos aquilo que nos prende (Hb. 5:89)

II - DISPOSIÇÃO PARA O ENVOLVIMENTO (Vs 18b-20b)





Envolvimento que se manifesta primeiro na atitude de segui-lo
Envolvimento que se submete a uma proposta primeira de treinamento
Envolvimento que enxerga uma dimensão ampla do relacional (Mt. 16:24-26)
Envolvimento que é a marca vital na vida de um discípulo em serviço (Vs 21; I Co.
4:1-2)
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III - CORAGEM PARA O DESPRENDIMENTO (Vs 20b)
 Desprendimento que começa com o abrir mão daquilo que é hábito (Lc. 19:8)
 Desprendimento que se dispõe descentralizar relacionamentos duradouros (Mt.
19:29)
 Desprendimento que é o maior desafio para aqueles que desejam caminhar
agora com o Mestre (At. 20:24)
 Desprendimento que é o alvo principal do discipulado na vida daqueles que
estão grudados à coisas e pessoas

CONCLUSÃO:
Você já é um discípulo de Jesus?
Qual tem sido sua atitude que comprova esta relação de discípulo?
Você está sempre pronto para obedecer quando o Senhor chama-lo para fazer
algo específico no seu reino?
Está disposto a se envolver sabendo que você é o instrumento de Deus para a
salvação do perdido?
Está também preparado para abrir mão e se desprender daquilo que atrapalha
a sua caminhada com o Cristo vivo?
Você é de fato um discípulo genuíno?
Pense nisto e reveja como está a sua caminhada com o Mestre.
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