
“O QUE É SER UM DISCÍPULO DE JESUS” 
O termo “discípulo” significa aquele que aprende com outro; aluno; ou seja, “discípulo” é 

aquele que tem um Mestre e que segue seus passos.  

Discípulo de Jesus é aquele que teve um encontro com o Mestre Jesus, creu Nele, se submeteu 

em renunciar a tudo, aborrecer a própria carne, tomar a sua cruz e dar a vida para que o Seu 

propósito venha a se cumprir aqui na Terra, que é ser corpo, ser igreja. 

João 8 : 12 “Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue 

não andará em trevas, mas terá a luz da vida.” 

Vivemos neste mundo cheios de indagações interiores que não tem respostas claras aos 

nossos corações. Às vezes parece que a vida não faz sentido. Caminhamos mas sem saber para 

onde estamos indo. Até que um dia encontramos o motivo e a razão para nossa existência! 

Vejamos o desenvolver deste processo com mais detalhes: 

(1) “O ENCONTRO COM JESUS”:  É quando nascemos de novo! É quando recebemos uma 

segunda chance para mudarmos tudo e vivermos uma nova vida em Deus. 

              João 3 : 1 – 8 O novo Nascimento 

 

(2)..ARREPENDIMENTO: Esta segunda etapa pode acontecer logo no primeiro encontro com o 

Senhor ou pode ser fruto de uma reflexão. O que leva uma pessoa a se arrepender é o toque 

do Espírito Santo no coração do homem e uma entrega espontânea de sua vida a Cristo. 

2 Pedro 3 : 9 

Lucas 15 : 7 

 

3)..OBEDIÊNCIA: Se você ouviu o chamado do Senhor, entendeu que o que você vivia até 

naquele momento não era o melhor de Deus para sua vida, agora é só se dispor em obedecê-

lo. A obediência é muito importante porque ela vai fazer com que o discípulo aprenda o “novo 

caminho” em que ele deve andar. 

Hebreus  5:8   

1 Pedro 1 : 2 

 

4)..MUDANÇA DE MENTE: Agora que o homem foi renovado em seu interior ele precisa ter 

atitudes novas que correspondam a sua nova maneira de viver, para isto o Espírito Santo nos 

traz uma transformação em nossa maneira de pensar.   

 

Efésios 4 : 23 

1 Coríntios 2 / 16 



 

5)..TESTEMUNHO:  O que a igreja apresenta ao mundo é o que o demonstramos receber do 

Deus que nos cremos. A igreja é como uma lâmpada que brilha em meio às trevas, ela precisa 

guiar os que estão na escuridão em direção à luz para que eles também a encontrem, 

entretanto,  se a vida da igreja não fizer diferença ninguém será guiado para a salvação. 

 

Humildade:  

 Salmos 138: 6 

 Mateus  11:29 

 Efésios 4 : 1 – 2 

 

Santidade: Este mundo jaz no maligno! A maneira de o mundo pensar é direcionada 

por Satanás. A igreja já foi liberta do cativeiro da ignorância! O homem foi 

transportado do reino do mundo para o “Reino de Deus”. Este relacionamento é 

permeado de santidade. 

 

Hebreus  12 : 10 

1 TESSALONICENSES 4 : 1 -5 

 

Honestidade: É uma característica de um caráter correto. É uma característica de 

quem tem semelhança com Cristo. 

 

1 Tessalonicenses 4 : 6 - 8 

Romanos 1 : 31 

 

6)..FAZER DISCÍPULOS: É o propósito maior da igreja. Todos os pontos citados anteriormente 

cooperam na formação da identidade do discípulo com a finalidade de estrutura-lo para que 

ele assuma a “Cruz de Cristo”. O propósito de Jesus foi morrer pelos perdidos para que eles 

recebessem libertação. Nossa missão é dar continuidade àquilo que Jesus começou, pois este é 

o desejo do coração do Pai. 

 

Mateus 28 : 19 

Atos 5 : 42 

 

7)..COOPERAR COM O MINISTÉRIO:  Deus convocou a “todos” os homens a fazerem parte de 

um ministério comum que é o de “fazer discípulos”. Desta maneira, todos, sem exceção, 

podem cooperar neste trabalho. Dentre estes homens que estão trabalhando o Senhor 

destaca alguns fiéis para que desenvolvam um serviço apostólico mais profundo. A missão 

destes é capacitar a igreja a realizar o “ministério Comum” com mais desenvoltura. 

 

Efésios  4 : 11 - 16 



2 Timóteo  2 : 2 

 

CONCLUSÃO: 
 
O “Reino de Deus”, a igreja de Cristo Jesus é o melhor para o homem. Nós não fomos criados 
para vivermos neste mundo pecaminoso. Desde o início o Pai nos criou para estivéssemos em 
santidade diante Dele; os que perseverarem até ao fim verão a glória de Deus e viveremos 
para sempre ao seu lado. 
As muitas doenças que tem acometido a humanidade são frutos de uma vida desregrada e 
pecaminosa. A distância de Deus nos corações traz solidão, vária tipos de sofrimentos 
interiores que acabam em dores na alma e no espírito. Para este tipo de enfermidade não há 
terapias ou remédios que as curem de verdade. Somente uma libertação completa vinda do 
Senhor Jesus, o médico dos médicos, poderá salvar e libertar ao cativo. 
A mensagem que a igreja de Jesus leva é a chave para a solução de toda esta problemática que 
a humanidade vive hoje. Se toda a terra recebesse e obedecesse à palavra do Senhor tudo 
seria transformado. A missão principal da igreja neste mundo não é aguardar a “Vinda de 
Cristo” para que sejamos salvos, mas é estabelecermos o “Reino de Deus” em meio à multidão 
perdida para que lhes sejamos como exemplo. 
A “Palavra de Deus” é uma lâmpada que brilha em meio à escuridão. Se amamos a Jesus 
verdadeiramente seguiremos a sua voz e obedeceremos aos seus mandamentos; então 
encontraremos a vida. 
Precisamos da ajuda contínua do Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em 
prática tudo aquilo que a Palavra tem nos ensinado. Oremos a Ele! Peçamos que sua força e 
direção nos guiem até que cumpramos toda a Sua vontade. 
 
Amém! 
 

 

 

 

 


