DISCIPULADO UM ESTILO DE VIDA
(Mateus 28.18-20)
INTRODUÇÃO:
A promessa da autoridade e presença de Jesus feita por Ele mesmo aos seus
discípulos, é sem dúvida alguma o ponto principal que diferencia o cristianismo das
demais religiões.
Quando Jesus disse que ia voltar ao Pai, mas que iria mandar outro, (grego
“allov, outro semelhante ou igual), ou seja, o consolador conforme lemos em Jo. 14:16,
Ele estava já antecipando esta informação aos discípulos, e aqui em Mt. 28:20 Ele
confirma que iria estar sempre conosco.
Quando olho para esta passagem da Bíblia enxergo esta maravilhosa promessa
como fator principal que deve nortear a vida dos cristãos, e também vejo aqui inserido
todo um plano que envolve também o discipulado como consequência desta autoridade
e presença de Jesus em nós. Nãoexiste discipulado sem a autoridade e presença de
Jesus, portanto a minha missão de vida é o discipulado, minha missão de vida não é
primeiramente o meu trabalho, e nem tão menos os meus relacionamentos sociais ou
ainda os meus gostos pessoais.
A promessa de Jesus de nos dar sua autoridade e estar conosco todos os dias
até a consumação dos séculos, precisa me impulsionar a viver plenamente esta
realidade do discipulado, e é por isso que aprendo com esta preciosa porção bíblica de
hoje que:
LIÇÃO CENTRAL
O DISCIPULADO É O RESULTADO DA AUTORIDADE E PRESENÇA DE JESUS EM
NOSSA VIDA
LIÇÕES DIDÁTICAS
QUATRO IMPERATIVOS DO DISCIPULADO QUE É
AUTORIDADE E PRESENÇA DE JESUSEM NOSSA VIDA.

O

RESULTADO

DA

I - O DISCIPULADO ORDENA: BUSQUE DISCÍPULOS (Vs. 19 Ide…)
Não temos como fugir de tamanha responsabilidade como igreja de Cristo ( I Pe.
2:9)
A síntese do futuro do cristianismo se restringe a resposta que damos ao Ide
(Mt. 24:14)
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A busca pelo perdido tem como base a redenção proporcionada por Cristo (Lc.
19:10)
A busca precisa ser feita com paixão profunda em ver o perdido encontrado (Lc.
15: 4,8 e 32)
II - O DISCIPULADO EXIGE: FAÇA DISCÍPULOS (Vs. 19 a…Fazei discípulos…)
A marca principal do discipulado é o seu aspecto crescente (At. 1:8)
A mensagem maravilhosa do discipulado tem uma abrangência universal (Lc.
24: 46 e 47)
A dinâmica de fazer discípulos faz parte do estilo de vida do evangelho (I Tm.
2:4)
O ato de fazer discípulos não pode estar condicionado ao medo e vergonha (II
Tm. 1:7 e 8; Rm. 1:16)
III - O DISCIPULADO MANDA: INTEGRE DISCÍPULOS (Vs. 19b …Batizando-os em
nome…)
O batismo é o selo que comprova nossa aliança com o Senhor Jesus (Rm. 6:4)
O batismo centraliza a trindade como fator de identidade (Jo. 14: 25 e 26)
O batismo não pode ser ignorado, pois trata-se de um mandamento (Mc. 16:16)
O batismo geralmente acontece logo em seguida a conversão e reafirma nosso
compromisso com Ele (At. 16:30 a 33; 8:36 a 38)
IV - O DISCIPULADO PEDE: EQUIPE DISCÍPULOS (Vs. 20 a…Ensinando-os a
guardar…)
A tarefa de consolidação é a mais árdua, mas porém a mais gratificante (III Jo.
4)
O equipar discípulos é algo progressivo e deve ser a maior prioridade do
discipulado (II Tm. 2:2: II Pe. 3:18)
O equipar discípulo visa apresentar um obreiro qualificado que não tem do que
se envergonhar (II Tm. 2:15)
O equipar discípulos é que vai proporcionar uma igreja saudável e de qualidade
(Cl. 1:9 a 12)
CONCLUSÃO:
Qual tem sido a sua atitude dentro do reino de Deus?
Você tem o discipulado como um estilo de vida onde você busca, faz, integra e equipa
discípulos?
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