LIÇÃO 61 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
QUEBRA GELO ( ): Como você se sente quando lhe é colocado condições para fazer algo.
ADORAÇÃO (4 ): Deus estar aqui
EDIFICAÇÃO: Discipulado: As condições de Jesus - Lucas 14.25-33
OBJETIVO DA LIÇÃO: Saber como fazer para ser iniciado no discipulado cristão.
MEMORIZAR: Lucas 14.26
ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre
rio e passe pelas 4 etapas da
reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia, envie-lhes o verso da lição antecipado.
DISCIPULADO

Quando se fala de discipulado uma das palavras mais usadas é Akolouthein, este
verbo grego significa seguir (como exemplo); Usa-se para os soldados que seguem seu
comandante, o escravo que segue ou atende ao seu senhor. Usada para seguir ou obedecer
a direção ou opinião de outra pessoa. Mas antes de se tornar discípulo de Cristo é preciso
cumprir as condições estabelecidas por Ele; quais são elas?
"Aborrecer"
A primeira se encontra no verso 26. "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." Aborrecer - esta palavra deve ser entendida de forma
comparativa, Ele espera que meu relacionamento com Ele esteja acima dos demais.
Se fizermos o que Jesus nos manda e Ele tiver o primeiro lugar sem concorrência em
nossa vida, que implicações isto terá em nossos relacionamentos? As pessoas vão interpretar
como descaso, desprezo e até mesmo ódio. Mas isto é o que significa ser discípulo. O que
Jesus te chamou para ser e fazer!
"Levar a Cruz"
A segunda condição se encontra no verso 27. "Qualquer que não levar a sua cruz, e
não vier após mim, não pode ser meu discípulo."Que seria a "cruz"? Seria algum
problema com o vizinho, filho ou Cônjuge? Não. Cruz significa morte. Paulo chama isto de
“considerar morto para o pecado e para si mesmo”. Ou “m e a cada dia” (Rom. 8.11).
Algumas das formas de praticar esta verdade são: não buscar ser referência de certo,
abrir mão do direito de mandar na própria vida, etc. O que mais podemos incluir na lista?
"Renunciar Tudo"
A terceira condição se encontra no verso 33. "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,
contínua e planejada de entrar na condição de discípulo e não de uma decisão única. Você
tem apresentado sua vida e seus bens como um sacrifício vivo dia a dia?; compartilhe alguns
exemplos encorajadores.
Em grupos de três pessoas conversem sobre: Porque Jesus Cristo colocou condições
no discipulado? conte uma experiência com uma destas condições e orem uns pelos outros.
EVANGELISMO - Apelo: É necessário nascer de novo, batizar-se para se tornar disicípulo.
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAIS: Ore pele Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação.

