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LIÇÃO  125  -  PARA  REUNIÕES  DE  CÉLULAS/PEQUENOS  GRUPOS       
 

-  QUEBRA  GELO:  Você  é  capaz  de  seguir outra pessoa? Dinâmica: Feche os olhos dê a mão a 
um  irmão  e  deixe  que  ele  te  guie  uns 10 passos. Depois troquem de função.                                 
-  ADORAÇÃO:  “Adorar  é  orar,  dizer  quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”.  
-  MEMORIZAÇÃO  DAS  ESCRITURAS:  Lucas 14.27 
 

DISCIPULADO  CRISTÃO  -  LUCAS  14.25-33, MATEUS 28.18-20 
 

Introdução   
Nesta  série  de  lições  iremos  falar  sobre o discipulado. Várias vezes ao ano temos o batismo nas 
águas  e  quando  isto  acontece  precisamos ter o foco de toda a igreja no discipulado um a um. 
Lembre-se  que  estas  lições  não  substituem o encontro e o relacionamento 1 a 1 do discipulado; o 
objetivo  das  lições  na  célula  é  despertar, preparar e mobilizar todos para o discipulado. 
 

Acesse  o  link  das  células  no  site  da IBREM, leia as lições 1e2 de discipulado e comece a discipular.  
 

O  que  é  um  discípulo?  
As  palavras  gregas  “Akolouthein” e  "Mathetes" ensinam que um discípulo é alguém que segue e 
obedece  ordens.  É  um  aprendiz,  alguém que se adapta e tem total devoção a uma outra pessoa.  
 

A  ordem  de  Jesus  para  todos  os cristãos é ser e fazer discípulos. Leia Mateus 28.18-20 
comentem  sobre  o  que  os  cristãos de hoje costumam fazer na prática! 
Neste  texto  o  imperativo  e  a  ação  principal não é ir, e sim fazer discípulos. Isto significa que sempre 
que  nos  movemos,  que  “estamos  indo” devemos fazer discípulos.  
 

As  condições  e  as  implicações  de Jesus para uma pessoa se tornar discípulo.              

O  texto  de  Lucas  14.25-33  é  o  único que preserva as próprias palavras de Jesus sobre esta 

questão.  Neste  Jesus  usa  a  frase  "não pode ser meu discípulo", uma expressão enfática que trata 

das  condições  absolutas  estabelecidas pelo Senhor. Quais são estas condições:  
 

Vs.26  "Aborrecer"  -  "Se  alguém  vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, 
e  irmãos,  e  irmãs  e  ainda  também  a sua própria vida, não pode ser meu discípulo”.  
Palavra  difícil!  Esta  deve  ser  entendida de forma comparativa. Ele espera que eu coloque o meu 

relacionamento  com  Ele  acima  de  todos os outros. Jesus exige o primeiro lugar, sem concorrência.  

-  Você  já  teve  problemas  por  colocar outras pessoas ou questões no lugar de Jesus? Conte-nos! 
 

Vs.27  "Levar  a  Cruz"  -  "Qualquer  que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser 

meu  discípulo”.   O  que  seria  a  "cruz"?  Seria algum problema com o vizinho, filho ou cônjuge? Não. 
 

Há  dois  mil  anos  atrás  e  até  os  dias  de hoje cruz significa “morte”. "tomar a cruz a cada dia" significa  

morte  diária;  é  negar  a  si  mesmo.  -“Morrer a cada dia”; é deixar Cristo ser a  referência e não você! 
 

Vs.33  "Renunciar  Tudo"  -  "Assim,  pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem 

não  pode  ser  meu  discípulo”.   

O  "assim,  pois"  conecta  este  verso  às duas ilustrações dos versos 28 a 32. Essas ilustrações falam 

da  decisão  consciente  e  planejada  de entrar na condição de discípulo e não de uma decisão única.  
 

Render-se  a  Jesus  no  dia  a  dia,  nas  áreas de relacionamentos, vontade própria e nas possessões é 

a  condição  básica  para  iniciar  no  processo de discipulado de Jesus. 
 

Conclusão:  Discípulo  é  o  que  Jesus te chamou para ser, e discipular é o que Ele te chamou para 

fazer.  Conversem  e  orem  sobre  os  obstáculos que encontramos no discipulado. 
 

-  APELO  EVANGELÍSTICO:   

-  MISSÕES MUNDIAIS:  Ore pela Coreia do norte, por provisões e oportunidades para os obreiros.  

-  A  VISÃO:  Faça  contato,  ore  uns  pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 
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