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Lição 13

A perseverança do
discípulo de Jesus Cristo
Texto Áureo

“E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração
honesto e bom e dão fruto com perseverança.” Lc 8.15

Verdade Aplicada

Jesus nos chamou para sermos Seus discípulos e nos deu o Seu Espírito e a Sua Palavra
para sermos perseverantes.

Textos de Referência
Hb 12.1-3

INTRODUÇÃO

Encerrando este trimestre, destacaremos a relevância da perseverança como atributo
indispensável para alcançarmos o propósito de Deus: sermos conformes a imagem de Seu Filho
para a glória de Deus.

1. A IMPORTÂNCIA DA PERSEVERANÇA
Após estudarmos o processo de formação do discípulo de Jesus Cristo, veremos agora a
importância da perseverança. Não é suficiente iniciar. É preciso ir até o fim (Dn 12.13).

Comente:

1.1 O que significa ser perseverante?
1.2 Cultivando hábitos saudáveis
1.3 É necessário um novo coração
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2. "A CARREIRA QUE NOS ESTÁ PROPOSTA"
A "carreira que nos está proposta" (Hb 12.1) inicia com o novo nascimento. Somente assim
o ser humano possui um "coração honesto e bom" para receber e guardar a Palavra de Deis.

Comente:

2.1 A necessidade de priorizar
2.2 A pessoa de Jesus, nossa maior motivação
2.3 A Palavra de Deus como fundamento

3. ATITUDES DE PERSEVERANÇA
A perseverança é a marca do discípulo de Jesus Cristo. Muitos abandonam a vida de
discípulo, seguindo caminhos mais curtos e fáceis, que surgem a todo o momento.

Comente:

3.1 Perseverar na Palavra de Deus
3.2 Perseverar no amor
3.3 Perseverar na frutificação

CONCLUSÃO

Somos chamados para a vida de discípulo por Jesus Cristo. Temos a Sua presença, o poder
do Espírito Santo e a Palavra de Deus como nossa lâmpada. É possível vivê-la: “Porque o Filho
do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas
obras” (Mt 16.27).

Fontes utilizadas:
Bíblia do Culto – Harpa Cristã e Corinhos dos Primórdios – Editora Betel.
Revista EBD Betel Dominical 3º Trimestre de 2017 – Editora Betel.

www.editorabetel.com.br

24/09/2017

