FIÉIS AO COMPROMISSO COM O DISCIPULADO
(2 Reis 2.1-11)
INTRODUÇÃO:
O discipulado cristão talvez seja uma das facetas da caminhada mais dotada de
profundidade no seu aspecto de produzir o caráter de Deus na vida daqueles que se
propõe a explorá-la no seu lado mais abrangente.
O discipulado cristão precisa produzir sempre aquele gostinho do querer mais
nas pessoas envolvidas com o mesmo, pois é nele que nos relacionamos na dimensão
mais centrada do buscar viver o plano de Deus na nossa trajetória de servos do
Mestre Jesus.
A experiência de Eliseu retrata aquilo que marca a vida de um homem fiel tanto
na sua caminhada com Deus como com o profeta, e sendo assim tais marcas tem um
propósito definitivo em torna-lo assim como foi a Elias em um homem de Deus que
caracteriza-se por mostrar-se totalmente comprometido com os ideais do profetismo
bíblico, mesmo que esta caminhada tenha um ônus difícil de ser pago.
A lição que podemos aprender com esta narrativa é que:
SEMPRE EXISTIRÁ MARCAS PROFUNDAS NA VIDA DE UM DISCÍPULO FIEL
MARCAS VISTAS EM ELISEU QUE O CARACTERIZA COMO UM DISCÍPULO FIEL
I - SUA LEALDADE PROFÉTICA (Vs 2,4 e 6)





Pautada através de uma reafirmação aliançada (Mt. 26:33)
Evidenciada por declaração de compromisso incondicional
Que se mostra na continuidade da caminhada (Fp. 3:13-14)
Para ser discípulo fiel é necessário lealdade (Sl. 101:6)

II - SUA INTIMIDADE COM DEUS (Vs 3 e 5)





Mesmo em meio à circunstância da perda (Jó 1:18-20)
Ainda que pessoas possam explorar a nossa difícil situação
Que é revelada no conhecimento do plano e propósito divino (Jó 42:1-2)
Para ser um discípulo fiel é preciso intimidade com Deus (Os. 6:3)
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III - SUA HERANÇA ESPIRITUAL (Vs 9)





Decorrente de um exemplo o qual deveria imitar (I Co. 11:1)
Consequente em desejar para si a mesma unção do profeta (Mt. 10:25)
Surpreendente pelo fato de pedir o que a maioria não pediria (I Rs. 3:9-10)
Para ser um discípulo fiel é essencial que busquemos unção espiritual

CONCLUSÃO:
REFLITA:
Seu vinculo com Deus, as pessoas, tem sido algo que tenha produzido marcas
profundas em sua vida?
Como é sua vida, na igreja, como discipulado? E como discipulador?
A intimidade com o Senhor é um fato visível em você como discípulo obediente e
fiel na sua trajetória cristã?
Você é uma pessoa que se caracteriza pela marca do desejo de viver uma vida
cheia da unção do Espírito Santo?
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