ESTUDO 19
OS DISCÍPULOS DE JESUS
TEXTO: João 15:8-14
INTRODUÇÃO:
 COMO IDENTIFICAR UM DISCÍPULO DE JESUS?
 Você já parou para pensar sobre isso? Como identificar um discípulo de Jesus?
 Paulo afirmou: “trago em meu corpo as marcas de Jesus” (Gálatas 6.17). João disse:
“Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou”. (1ª João 2.6).
 Um discípulo de Jesus se parece com o mestre. Conhece o coração de Jesus e se move
na mesma direção.
 Nosso desafio hoje é conhecer duas, dentre muitas, evidências que comprovem que
uma pessoa é um discípulo de Jesus.
1. UM DISCÍPULO DE JESUS É SALVO PELA GRAÇA
 Leia Efésios 2:8-10.
 Deus não é neutro, Ele é santo. Em nossos dias há uma mentira dominante de que todas
as verdades são aceitas, que todos os caminhos levam a Deus.
 Cada um deve ficar na sua, aceitando a “verdade” que achar melhor.
 Vivemos num mundo em que as pessoas não acreditam mais no céu ou no inferno.
Pregar sobre isso se tornou ofensivo para muitos.
 Mas deixe dizer algo: a cruz é ofensiva e o ensino de Jesus é ofensivo.
 Jesus não disse polidamente que eu sou um dos caminhos. Ele disse “eu sou o único
caminho, a única verdade, ninguém será salvo a não ser por mim”. (João 14:6). Disse
também que só há um nome que salva.
 A Bíblia diz que um dia Jesus virá para separar os que são dele dos que não são.
Ninguém poderá enganá-lo.
 Deus conhece aqueles que o conhecem, e ele virá para buscá-los.
 Ele então dirá aos que estiverem à sua direita: “Venham, benditos de meu Pai! Recebam
como herança o Reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo”.
 Jesus dirá: vocês trabalharam muito lá na terra, venham para a glória, venham para o
céu e recebam a sua herança. Uau, que maravilha!
 Sabemos que os homens nunca serão salvos pelas suas obras, isso seria tão arrogante
e independente da nossa parte.
 Ninguém vai merecer a sua entrada no céu, e a salvação é um presente de Deus aos
que creem nele, mesmo sem merecer. Não fazemos boas obras para sermos salvos,
mas se somos salvos, nós faremos boas obras.
 Ou seja, boas obras são consequências (evidências) da salvação e não a causa.
2. UM DISCÍPULO DE JESUS AGE COMO JESUS
 Leia Mateus 25:31-36.
 Jesus disse que as ovelhas dele, quando viram alguém com fome, deram de comer,
deram de beber, deram roupas e até visitaram essa pessoa em sua necessidade, seja
num hospital ou numa prisão.
 É importante observar que Jesus disse: o que fizeram a alguém em necessidade, a mim
me fizeram.













Então imagine que você visse Jesus andando nas ruas e passando necessidades. O
que você faria? Como agiria?
Com certeza o colocaria em seu carro e ofereceria o melhor a Jesus. Daria todo o
carinho, atenção, e o levaria ao melhor restaurante da cidade, o mais elegante, não daria
uma roupa usada, mas compraria as melhores roupas de grife, e faria tudo o que
pudesse para mostrar o quanto você o ama e admira, o quanto ele é importante.
Você o visitaria no hospital diariamente e se certificaria que ele estivesse recebendo lá
o melhor tratamento.
Pois, o que ele está dizendo é que é assim mesmo que ele espera que tratemos as
pessoas. Mas nós nunca imaginamos que poderia ser Jesus. “Se eu soubesse ser o
Senhor, eu teria me comportado completamente diferente”, diria alguém.
Mas os discípulos do primeiro século sabiam que o que fizessem por outra pessoa,
estavam fazendo para Jesus.
E todos vendiam suas propriedades, e distribuíam para os necessitados, e os tratavam
como se fossem Jesus. O impacto foi extraordinário.
As pessoas ao redor ficaram impressionadas com aquela igreja, porque eles cuidavam
uns dos outros dessa maneira, e a luz deles brilhava por toda a cidade. E diariamente
muitos se convertiam a Cristo.
O propósito dos discípulos de Jesus é fazer o que o mundo não pode fazer. É trabalho
da igreja, de ir onde os necessitados estão e revelar a eles o amor e o poder de Deus!
É trabalho da igreja visitar os enfermos, e ao visitá-los, tomá-los pelas mãos e dizer:
levante-se em nome de Jesus!
É impossível para um cristão genuíno e cheio do Espírito Santo ver a situação daqueles
que sofrem, ver a condição espiritual das pessoas ao redor, e não se importar, fechando
seu coração e suas mãos. É impossível.

CONCLUSÃO
 Na semana passada aprendemos sobre o grande privilégio que é remover as pedras e
as faixas, cooperando com Cristo na obra que Ele está fazendo na vida das pessoas.
 Hoje estamos refletindo sobre o privilégio que é cuidar das necessidades das pessoas:
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de
vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem porém
lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for
acompanhada de obras, está morta. Tiago 2:15-17.
 Ajudar aquele que sofre é uma marca dos discípulos de Jesus e nós precisamos viver
isso.
 Muitas vezes estamos ocupados com nossos afazeres que nem notamos as pessoas à
nossa volta. Jesus quer nos ajudar a olhar as pessoas com compaixão, alterando nossas
prioridade e estilo de vida. Você está preparado?

