ESTUDO 01– ABRIL

#rda.soudiscipulodejesus

COMPROMISSO DE SER E FAZER DISCIPULO
Ler no grupo Mateus 28.18-20

DESTAQUE
a. Versículo
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 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.

INTRODUÇÃO
Hoje ser discípulo de Jesus está muito em evidência no meio Evangélico, parece ser a moda do momento, mas “Ser discípulo
de Jesus” vai muito mais além do que uma declaração que sai de nossos lábios, os discípulos de Jesus comprovam com sua
vida, suas atitudes, sua postura nesse mundo a quem realmente se está seguindo, a quem tem imitando no seu dia-a-dia. Não
temos como ser discípulos de Jesus apenas quando estamos dentro da igreja, porque o ministério de Jesus foi na rua, no meio
da necessidade. Não temos como ser discípulos de Jesus se tivermos vergonha de nos relacionarmos com gente, se não
estivermos aberto para servi ás pessoas, ajudar a quem precisa. O resultado da minha vida vai dizer de quem realmente sou
discípulo.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia

Discípulos de Jesus se preocupam com o próximo:
E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e não tem o que
comer; e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos
viriam, num deserto, tantos pães, para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: Sete, e uns
poucos de peixinhos. Então mandou à multidão que se assentasse no chão, E, tomando os sete pães e os peixes, e dando graças,
partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram; e levantaram, do que sobejou,
sete cestos cheios de pedaços. Mateus 15:32-37
– Deus vai usar aquilo que temos nas mãos, não temos desculpa para não servir;
- Saberemos o que fazer se tivermos compaixão.

Discípulos de Jesus sabem como viver nesta Terra:
Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: "Portanto eu digo a vocês: Não se preocupem com sua própria vida, quanto
ao que comer; nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, mais do
que as roupas .Observem os corvos: não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros; contudo, Deus os alimenta. E
vocês têm muito mais valor do que as aves! Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua
vida? LUCAS 12.22-25
- Discípulos de Jesus confiam a sua vida o seu futuro á Deus;
- Não corre atrás das coisas dessa vida, mas correm atrás de fazer a vontade de Deus.

Discípulos de Jesus trabalham para destruir o mal:
E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a
enfermidade e todo o mal. Mateus 10.1
- Temos o compromisso de trazer os valores do céu para aTerra ;
- Somos os instrumentos que Deus usa para destruir as obras do mal.

Conversar no grupo:
Compartilhe sobre as suas atitudes que está contrária a de um discípulo de Jesus e aquilo que você já
faz que revela que você é um discípulo de Jesus.

Pergunta para autoexame:
Você realmente é um discípulo de Jesus?
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros".

ESTUDO 02– ABRIL

#rda.soudiscipulodejesus

O QUE ME IMPEDE DE SER E FAZER DISCIPULO
Ler no grupo I Pedro 4.1-6 NTLH

DESTAQUE
a. Versículo
1Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Porque aquele
que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. 2Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra
de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. 3No passado vocês já gastaram bastante
tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas
bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. 4E agora os pagãos ficam admirados quando vocês
não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. 5Porém eles vão ter de prestar contas a Deus, que
está pronto para julgar os vivos e os mortos. 6Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por
causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem
viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam.

INTRODUÇÃO
Se fizermos uma pesquisa no meio Cristão vamos encontrar muitas pessoas dizendo ser seguidoras de Cristo, mas poucos
discípulos. A diferença é que seguidores acompanham, estão juntos, mas discípulos são alunos, imitam o seu mestre, fazem
tudo quanto aprendem de seu professor. Existem várias coisas na caminhada cristã que precisam ser removidas, pois
acabam nos impedindo de fazer aquilo que aprendemos do mestre Jesus. Precisamos aprender a fugir do pecado, não viver
segundo as nossas paixões humanas, mas procurar conhecer a vontade de Deus e obedece-la. Devendo assim, vivermos pelo
Espirito Santo atuando em todas as áreas de nossa vida.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Desobediência a vontade de Deus é um grande empecilho:
E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, Mateus 21:6
– Para Deus, provamos que o amamos quando obedecemos;
- Jesus foi um exemplo de obediência ao Pai, por isso temos que seguir seu exemplo.

A falta de Fé é um empecilho:
E trouxe-o aos teus discípulos; e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! até quando
estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazeimo aqui. E, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela
hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsálo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade; porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de
mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será impossível. Mateus 17:16-20
- A incredulidade nos impede de ver a Glória de Deus;
- E impede também as outras pessoas conhecerem á Deus através de nós.

Priorizar as coisas deste mundo nos impede de sermos Discípulos:
Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33
- Temos que entender o propósito de Deus para nós nessa Terra;
- A prioridade para nós é estar no centro da vontade de Deus.

Conversar no grupo:
Compartilhe quais são os impedimentos na sua vida, que lhe impedem de ser um discípulo de Jesus. E
quais impedimentos você encontra na Rede de adolescestes que precisam ser modificados para que
todos sejam Discípulos de Jesus.

Pergunta para autoexame:
O que você não abriria mão hoje para ser um discípulo de Jesus?
Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9:37

ESTUDO 03– ABRIL

#rda.soudiscipulodejesus

EU, UM DISCIPULO
Ler no grupo Mateus 9:9-13

DESTAQUE
a. Versículo
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele,
levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e
sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o
vosso Mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas, sim,
os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos,
mas os pecadores, ao arrependimento.

INTRODUÇÃO
A pergunta que não quer calar: O que eu faço para ser um Discípulo de Jesus? No estudo anterior vimos que existem atitudes
que nos impedem de ser Discípulos de Jesus. E existem atitudes que nos torna verdadeiros Discípulos de Jesus. Podemos
observar no texto acima que Ele não busca perfeição, pois nos considera doentes contaminados pelo pecado, e não faz
acepção de pessoas, todos são bem vindos, mas o que Ele espera de nós é arrependimento de nossos pecados e misericórdia
pelo nosso próximo. Através dessas atitudes, Deus por meio de Cristo, vai operar através de nós a Sua vontade, e nos revelará
a Sua Glória. E assim seremos seus Discípulos e daremos muitos frutos.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Ser um Díscipulo de Jesus nos torna um profissional das Boas Novas:
E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam
as redes ao mar, porque eram pescadores; E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles,
deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus 4:18-20
– Nele recebemos a tarefa e levar a humanidade ao arrependimento;
- Ele é nosso Mestre que nos capacita e nos prepara.

Ser um Discípulo de Jesus nos leva a viver em novidade de vida:
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de
Deus. João 3:5
- Arrependimento dos pecados nos leva da morte para vida;
- Nascer do Espírito é viver a vida de Deus em Sua Santidade tendo um relacionamento íntimo com Ele.

Ser Discípulo de Jesus é ser referência de Deus para outros:
Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1
- Não existe melhor recompensa nessa vida do que, poder revelar a Glória de Deus em nossa humanidade;
- Imitar a Cristo é continuar a obra que Ele iniciou aqui na Terra.

Conversar no grupo:
Compartilhe quais são dos tópicos acima, o que você encontra mais dificuldade para ser um Discípulo
de Jesus.

Pergunta para autoexame:
Você confia em Jesus ao ponto de não olhar mais as suas dificuldades?

Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus; mas quem
faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 1:11

