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Lição 12

O processo de formação
do discípulo II
Texto Áureo

“E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a
sua cruz, e siga-me.” Lc 9.23

Verdade Aplicada

O Senhor Jesus Cristo continua chamando e estabelecendo condições para sermos Seus
discípulos.

Textos de Referência
Lc 14.25-27,33-35

INTRODUÇÃO

Tornar-se um discípulo de Jesus Cristo não está limitado a um culto, uma experiência
espiritual isoladamente. Como disse Paul Bendor-Samuel: “Ser discípulo é um estado ativo de
aprendizado e crescimento”.

1. A IDENTIDADE DO DISCÍPULO
Continuando nosso estudo sobre o processo de formação do discípulo, é relevante uma
profunda e sincera reflexão sobre o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Como afirmou
John Stott: “A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa
identidade como discípulos”.

Comente:

1.1 O significado do termo "discípulo"
1.2 Resgatando nossa identificação como discípulo
1.3 O significado de ser um discípulo de Jesus Cristo
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2. O QUE SIGNIFICA SEGUIR A JESUS?
O discípulo acaba sendo identificado com a pessoa que ele está seguindo. E é preciso
seguir bem de perto. Assim expressou o rabino Yose Ben Yoezer: "Deixe-se cobrir pela poeira
dos pés do seu raibno". Foi o que o próprio Jesus disse: "O discípulo não é superior a seu mestre,
mas todo o que for perfeito será como o seu mestre" (Lc 6.40).

Comente:

2.1 A resposta humana ao chamado de Cristo
2.2 A necessidade de coerência na vida do discípulo de Cristo
2.3 Identificando a verdadeira fé do discípulo de Cristo

3. ATITUDES DO DISCÍPULO DE JESUS CRISTO
Como encontramos na Bíblia, a resposta humana ao chamado de Cristo se expressa não
apenas em palavras, emoções, concordância ou admiração, mas em decisão e atitudes.

Comente:

3.1 Amar a Cristo acima de tudo e todos
3.2 Levar a sua cruz
3.3 Renunciar tudo quanto tem

CONCLUSÃO

Em Romanos 8.29, encontramos que Deus chama pessoas “para serem conformes à
imagem de Seu Filho”, parecidas com Ele. Enquanto caminhamos, observamos e ouvimos. É um
processo. Temos muito a aprender, “até que todos cheguemos à medida da estatura completa
de Cristo” (Ef 4.13).
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