Betel Dominical 3º Tri 2017 | Evangelismo, missões e discipulado

Lição 11

O processo de formação
do discípulo I
Texto Áureo

“Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.” Tt 2.11

Verdade Aplicada

A vida de discípulo de Jesus começa com o novo nascimento e continua em crescimento e
vitalidade espirituais até alcançar a estatura completa de Cristo.

Textos de Referência
Tt 2.11-14

INTRODUÇÃO

Como Paulo escreveu, estamos em Cristo após ouvirmos o anúncio do Evangelho, crer e
passar a viver guiados pelo Espírito Santo (Ef 1.13). Ninguém se torna um discípulo sem a ação
de Deus e uma resposta humana.

1. A IMPORTÂNCIA DOS PRIMEIROS PASSOS
O início da jornada cristã se dá quando a pessoa nasce de novo. Nascer de novo é a
condição para ver e entrar no Reino de Deus (Jo 3.3,5).

Comente:

1.1 É preciso nascer de novo
1.2 A grande salvação
1.3 A realidade e gravidade do pecado
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2. DEUS TOMOU A INICIATIVA
É uma realidade bíblica o fato de que só conhecemos a Deus porque Ele quis se revelar.
Bem como só é possível ao ser humano ter comunhão com Ele, porque primeiro Ele se aproxima
de nós e nos chama (Gn 3.9; Jo 1.14).

Comente:

2.1 A manifestação da graça
2.2 A fé que salva
2.3 A obra da regeneração

3. A PARTICIPAÇÃO HUMANA
Evidentemente que existe a participação do homem. O teólogo e escritor Agostinho disse:
“Deus, que te criou sem ti, não te salvará sem ti”. No evangelho de João 3.16, encontramos:
“para que todo aquele que nele crer”.

Comente:

3.1 A necessidade do arrependimento
3.2 A necessidade da submissão
3.3 A permanente batalha espiritual

CONCLUSÃO

Assim é o início da caminhada cristã. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito
Santo age e ela reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. A partir daí se submete ao Seu senhorio.
É uma nova criatura. Nascida de novo, a pessoa agora pode viver a vida do discipulado.
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