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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

“O Discipulado – Para Obedecer a Tudo o Que Ele Ordenou”
INTRODUÇÃO:
o E depois do batismo, como deve ser a vida da pessoa que foi salva e perdoada?
o Há algum compromisso a ser assumido como resposta ao Evangelho de Jesus?
o Ou a pessoa pode continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes?
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O SALVO É UM DISCÍPULO DE CRISTO
Mateus 28.19-20 – Vão e façam “discípulos”.
Ele espera que estes “obedeçam a tudo o que ele tem ordenado”.
O termo mais usado no Novo Testamento para descrever os salvos é o termo “discípulo”.
Atos 6.2, 7; Atos 11.26
Logo, antes de serem chamados cristãos, os salvos, os seguidores de Jesus, os membros da
igreja de Cristo, eram chamados de discípulos.
E o que significa a palavra “discípulo”?
 Significa “aprendiz”, “aluno”, “seguidor”.
Segundo Mateus 10.24-25 e 1 João 2. 4-6, qual deve ser o alvo do discípulo?
João 8.31.
Para “obedecer a tudo o que ele tem ordenado”, eu preciso fazer certas decisões em
minha vida, desenvolver certas atitudes.

II.
AS CONDIÇÕES PARA TORNAR-SE DISCÍPULO FIEL
1. Amar Jesus acima de todos os outros e até de si mesmo – Lucas 14.26.
o Mateus 10.34-37
o João 14.23-24.
o O que faz aquele que não ama a Jesus?
o É necessário amar a Jesus para nos tornarmos discípulos obedientes.
2. Morrer a si mesmo e à maneira antiga de agir – Lucas 14.27.
o Gálatas 5.24.
o Mateus 16.21-26.
3. Ser ciente do compromisso e grande responsabilidade que é seguí-lo – Lucas 14.28-32.
4. Consagrar tudo a ele – Lucas 14.33.
5. Prioridade e Disposição – Lucas 9.57-62.
CONCLUSÃO:
o Não podemos ser salvos se não nos tornarmos discípulos.
o Você é um discípulo de Jesus?
o Você pretende se tornar um discípulo de Jesus?
o Lembre-se que precisa ser como ele orienta.

