PRECISAMOS SER DISCÍPULOS DE JESUS
Jesus veio a este mundo com uma missão: Buscar e salvar o que se havia perdido.
Para Ele buscar e salvar o que se havia perdido, (que sou eu e você) era preciso fazer
DISCÍPULOS. Só através dos discípulos Sua obra poderia ter continuidade aqui na
terra.
EXITEM MUITAS DIFERENÇAS ENTRE UM MERO SEGUIDOR DE JESUS E O
DISCÍPULO DDE JESUS:
Nisto é glorificado meu Pai: que deis muito fruto; e assim sereis meus
discípulos" (Jesus, em João 15.8).
O seguidor espera pão e peixe; o discípulo é um pescador.
O seguidor se ganha; o discípulo se faz.
O seguidor entrega parte dos seus bens; o discípulo entrega tudo o que tem
inclusive a sua vida.
O seguidor só faz aquilo que lhe é mandado; o discípulo é corajoso em tomar a
responsabilidade.
O seguidor quase sempre murmura e reclama; o discípulo obedece e nega a si
mesmo.
O seguidor vive precisando de visita; o discípulo se dispõe a ir atrás do perdido.
O seguidor sonha com a igreja ideal; o discípulo se entrega para fazer parte da
igreja real.
O seguidor diz: "Façam vocês!”; o discípulo diz: “Eis-me aqui!”
O seguidor espera por um avivamento na Igreja; o discípulo se envolve em oração
para que haja um avivamento.
O seguidor se esconde diante das dificuldades; o discípulo se apresenta para
vencer os gigantes
O seguidor tem seu valor; o discípulo é indispensável no Reino.
Jesus veio fazer discípulos e não meros seguidores.
Da mesma maneira que Jesus fez discípulos, Ele espera que nós também o façamos.
Mateus 28:18-20
18 - E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na
terra.
19 - Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo;
20 - Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Ele disse: “...Ide e fazei discípulos...”
I – DISCÍPULO É UMA PESSOA ESCOLHIDA POR DEUS:
Marcos 3:13 - E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis; e vieram a ele.

João 15:16 - Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos
nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo
quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.
É Jesus quem escolhe seus discípulos. Não é pelos nossos méritos, mas com certeza
Ele olhou para o nosso coração e viu que havia uma disposição para andar com Ele.
A ESCOLHA DE PAULO:
Atos 9:15 - Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso
escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.
A ESCOLHA DE DAVI:
I Samuel 16:1 - ENTÃO disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás dó de Saul,
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e
vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita; porque dentre os seus filhos me tenho provido
de um rei.
I Samuel 16:6-7
6 - E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o
SENHOR o seu ungido.
7 - Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a
grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como
vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha
para o coração.
Com certeza Deus já tinha visto o coração de Davi.
Você está na Presença de Deus porque Deus te escolheu.
II – DISCÍPULO É AQUELE QUE TEM UMA ALIANÇA COM JESUS CRISTO:
Marcos 3:14 - E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar,



Estar e andar junto, é Aliança.
Na hora das tribulações, das dificuldades, das provas, quem está aliançado com
Jesus, permanece firme.

Ser discípulo de Jesus é morar com Ele.
Como discipulador você precisa gastar algum tempo com o discípulo, mas o discípulo
precisa estar com Jesus sempre.
Estar com Jesus é estar com os olhos fitos nEle em todo o tempo.
(ilustração do Girassol)
O girassol é uma planta de cor alegre e de tamanho nada discreto.
O girassol já nasce procurando a luz do sol.
Assim que o sol aparece. O girassol se vira para ele.

Ele gira de acordo com a direção do sol. Virando as costas para a sombra, para as
trevas.
Em uma plantação de girassóis, é possível contemplar, o grande "exército" de flores
amarelas voltadas para uma mesma direção, o Sol.
Quanto mais luz absorve, mais energia, mais crescimento ele tem.
Para o girassol acompanhar o movimento do sol, ele precisa se contorcer, se sacrificar
o dia inteiro. Ou ele faz isto ou morre.
Quero lhe fazer um convite, e ele serve para mim também: Imite o girassol, se
movimente sempre na direção da Luz, que é Jesus.
João 8:12. “Jesus disse: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em
trevas, mas terá a luz da vida"
Apocalipse 22:16 - Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
Pesquisas cientificas comprovam a eficácia dos girassóis na descontaminação de
áreas:
"É um vegetal resistente, por isso, consegue extrair ou remover as contaminações
presentes no solo”.
Discípulos são assim. Descontaminam ambientes onde estão ao exalar o perfume de
Cristo.
Girassóis, "olham" para o alto. É como se nos dissessem que do alto vem o socorro.
A comunhão com Luz que é jesus nos abastece de vida, felicidade, dá crescimento,
nos faz "virar as costas" para as trevas.
Hebreus 12:2 - Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo
que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à
destra do trono de Deus.
OLHAR PARA JESUS:
Está tudo bem?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está tudo mal?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está com saúde?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está doente?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está empregado?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está desempregado?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está na bonança?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
Está na tempestade?... Olhe para Jesus, Confia nEle.
NÃO TIRE SEUS OLHOS DE JESUS

HUGO CHAVES, PRESIDENTE DA VENEZUELA, ANTES DE MORRER DISSE: EU NÃO
QUERO MORRER, POR FAVOR, NÃO ME DEIXEM MORRER
III - E AO ESCOLHER SEUS DISCÍPULOS, JESUS SE TORNA O PAI DESSES
DISCÍPULOS(A COBERTURA ESPIRITUAL) E COMO PAI ELE QUE CUIDA DE
SEUS FILHOS EM TODOS OS DETALHES:
Marcos 6:30 - E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o
que tinham feito como o que tinham ensinado.
Lucas 13:34 - Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te
são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus
pintos debaixo das asas, e não quiseste?
Marcos 6:31 - E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e
repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para
comer.
Vinde vós, = Não é pra todo mundo, apenas para seus discípulos.
aqui à parte, = Separação, Jesus os separou da multidão.
a um lugar deserto, = Lugar tranquilo. “Salmos 23:2 - Deitar-me faz em verdes
pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.”
O lugar é deserto, mas Jesus é o Pão da vida e as águas tranquilas para a nossa
alma.
e repousai um pouco. = O descanso é rápido aqui nesta terra. O verdadeiro descanso
está por vir.
Jesus nos deixou aqui na terra para que façamos discípulos.
Precisamos cuidar desses discípulos de Jesus e ajuda-los na caminhada de fé.
Para tanto você e u precisamos nos tornarmos pais espirituais desses discípulos.
Precisamos cuidar deles, ensinar a palavra de Deus a eles, ensinar a amarem ao
Senhor, a obedecer ao Senhor e fazerem discípulos também.
Você está disposto(a), então fique em pé.
SENHOR JESUS, EU QUERO SER TEU DISCÍPULO. QUERO ANDAR CONTIGO TODOS
OS DIAS. QUERO AMÁ-LO CADA DIA MAIS. QUERO OBEDECER-TE COMPLETAMENTE.
QUERO SER USADO POR TI PARA FORMAR OUTROS DISCÍPULOS PARA O SENHOR.
SENHOR JESUS, EIS-ME AQUI, CONTA COMIGO. VOU ME SACRIFICAR MAIS, ME
ESFORÇAR MAIS PARA CUMPRIR COM A TUA ORDEM DE FAZER DISCÍPULOS. AMÉM!
No amor de Cristo!
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