IMPERATIVOS DO DISCIPULADO
(Mateus 28.18-20)
INTRODUÇÃO:
A caminhada com Jesus é sem dúvida alguma a maior e melhor aventura na
qual o discípulo cristão necessariamente precisa estar inserido, o Senhor deixa muito
claro que este percurso é coisa para forasteiro e peregrino (1 Pe. 2:11) algo que
precisamos compreender todos os dias de nossa jornada.
Você foi chamado para uma missão e se você é de fato um discípulo de Jesus
não pode ignorar e usar de um ambiente de omissão para com esta fantástica missão.
A caminhada com o Senhor, ou o discipulado cristão tem seus desdobramentos
em compreendermos de fato aquilo que está envolvido diariamente na dinâmica da
jornada com o nosso supremo Mestre.
Às vezes nos envolvemos em projetos pessoais que geram uma sobrecarga
demasiada em nossa agenda existencial, porém nada pode substituir a jornada
maior que é a missão de fazer Jesus conhecido e sentido por todas as pessoas, sejam
perto ou distante de cada um de nós, e esta deve ser a maior obsessão de todo cristão
que quer ser um seguidor fiel do Mestre Jesus.
Um dos textos que expressam a profundidade maior do discipulado cristão é o
que está diante de nós, o qual nos ensinam lições preciosas e pertinentes, porém a que
penso ser a maior delas que me salta à memória hoje é que:
O DISCIPULADO CRISTÃO É A PRINCIPAL ATIVIDADE DO REINO
IMPERATIVOS DO DISCIPULADO CRISTÃO (O QUAL É A PRINCIPAL ATIVIDADE
DO REINO)
I - SUA ABRANGÊNCIA É GERAL (Vs. 19)





Existe um alvo supremo do discipulado cristão e este é as pessoas
Não é uma atividade restrita a um grupo isolado, mas a todas as pessoas em todos
os lugares (Mt. 24:14)
Não é uma atividade sem propósito definido é precioso uma ação centralizada no
todo (Mc. 16:15-16)
O caminho do discipulado cristão tem então a sua abrangência universal de alcance
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II - SUA DINÂMICA É RELACIONAL (Vs. 19 b)





Existe uma atividade de amizade que o Senhor deseja ter com cada um de nós
A qual busca uma identidade participativa com os demais membros da Trindade
(Jo. 16:13-15)
A qual busca também uma mesma harmonia já existente na relação Triunitária (Jo.
17:22-23)
O caminho do discipulado cristão visa criar uma comunhão profunda nas relações
com o Deus Trino

III - SEU EXERCÍCIO É EDUCACIONAL (Vs. 20)





Existe um propósito pedagógico na atividade do discipulado
Tudo começa com a obediência como principal atividade a ser repassada (Rm.
6:16-17)
É necessário que no exercício do discipulado apresentemos todo o desígnio de
Deus (At. 20:27)
O caminho do discipulado cristão passa pelo exercício constante do aprendizado

IV - SUA GARANTIA É ATEMPORAL (Vs. 20 b)





Há uma promessa de garantia do cuidado eterno de Deus
Esta promessa está relacionada com a presença do Espírito Santo em nossa vida
(Jo. 14:16 e 17)
Esta promessa cobre todo o percurso de tempo da trajetória humana até o fim dos
tempos (Hb. 5.6)
O caminho do discipulado cristão em viverá com garantias do pano eterno e
redentor de Deus

CONCLUSÃO:
1. Que tipo de ações drásticas você vai tomar hoje para fazer Jesus conhecido a todas
as pessoas?
2. Com qual seriedade você tem tratado o fato de não poder ignorar a
responsabilidade de obedecer ao ide da missão?
3. Como você encara o fato de ter que repassar para todas as pessoas o fato delas
também usufruírem de uma comunhão profunda com o Espírito Santo?
4. Que ações práticas você tem desenvolvido para repassar o que você tem recebido
como ensinamento aqueles que te cercam (família, vizinhos, amigos etc.)
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5. Como você encara o fato de ter uma garantia de presença oportuna diária do
Senhor em todo o curso de sua vida?
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