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“Quatro características de um Discípulo”
João 8:31 / 13:34-35
Introdução: O termo mais usado para definir os seguidores de Jesus Cristo, e discípulo que e na
verdade um imitador de seu mestre, um aprendiz, aquele aluno que sempre esta aprendendo com seu
Mestre, Jesus escolheu a principio 12 para lhes ensinar e a partir de então revolucionar o mundo
inteiro, estes doze por sua vez foram discipular outros, e outros até chegar em min e em você. Será
que somos realmente discípulos de Jesus. Vejamos apenas cinco características de um verdadeiro
Discípulo em Cristo.
I - Amar a Deus sobre todas as coisas
Dizer que ama a Deus e fácil pois Ele nos amou primeiro, dizer que amamos nosso(a) esposo(a) e fácil,
dizer que crê em Deus e fácil, até o diabo crê que estremece, na pratica as vezes fazemos do trabalho e
dos bens materiais a primacia em nossas vidas, talvez e os bens matérias são mais importantes, o que
e mais importante para você ? O que você tem ou quem você tem? Se você tem Deus em sua vida Ele
deve ser o mais importante e todas as demais coisas serão acrescentadas. I Corintios 13.4-8.
II - Amar ao Próximo
Para conhecermos melhor nosso Meste, precisamos viver em amor mutuo pois aquele que não tem a
capacidade de amar não conhece à Deus I João 4:8, pois o amar faz parte do caráter de Deus. O amor
é o autêntico sinal do cristão. O discípulo deve amar como Jesus amou, e não com um amor
humanista, descomprometido com a verdade. O amor de Jesus é sacrificial, sem limites, centrado em
Deus, concretizado no servir. A dinâmica do crescimento do Corpo está no seguir a verdade em amor.
III - Obediência à Palavra de Deus
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos João 8:31; Há falsos discípulos que não obedecem aos
mandamentos de Jesus, dos seus Pastores, Lideres e nenhuma outra autoridade. O fundamento da
obediência é Jesus. Entre o discípulo e o mandamento não se interpõe nada; nem raciocínios, nem
questionamentos, nem vontades próprias, nem receios. O rebelde precisa de arrependimento e não de
convencimento. 2 Timóteo 2:23-26. Para vivermos a Palavra de Deus temos que obedecê-la
incondicionalmente. Se permanecermos na obediência, na perseverança, na palavra, no ensino de
Jesus, somos realmente Seus discípulos. É requerido a todo discípulo, estar sob o governo do Reino de
Deus, não basta achar Suas palavras bonitas, crer sem arrependimento e sem obediência. O
conhecimento e a prática da Palavra de Deus devem ser notórios na vida dos discípulos.
IV - Renuncia
Preciso renunciar àquilo de que me arrependi: ao pecado, à desobediência, à independência de Deus.
Renuncie à sua vontade para cumprir a vontade do seu Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Essa
renúncia é tomar a cruz, é “perder a vida”. Quem decide assim. “acha sua vida”! Mateus 16:25, e
qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo” Lucas 14:27
Jesus fala sobre arrepender-se e decidir pelo Senhorio Dele de forma clara e radical pois o pecado e a
necessidade que arrependermos do caminho da independência de Deus. Renunciar, negar a si mesmo,
perder a vida; são expressões que nos chamam a entrar no Reino de Deus. O arrependimento nos
introduz à vida de discípulos.
Conclusão
A essência da adoração é o amor, a entrega, o serviço. Assim, todo discípulo é um adorador e todo
adorador precisa ser um discípulo. Nossa missão é fazer discípulos, mas ninguém pode cumprir esta
ordem de Jesus se primeiro não for um discípulo. Com apenas estas quatro características, você será
como Deus quer que você seja, um discípulo pronto para começar a impactar o seu bairro, sua escola,
seu trabalho, as nações!! Aleluia!!! Que eu seja confrontado (a) com o caráter de Cristo e tome a
decisão de viver verdadeiramente como um discípulo Seu.

