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Mateus 28:18-19
Líder: Neste Domingo teremos Café de Casais. Não percam! Convide
os casais da sua célula!
O que é discipulado?
É o aprender a viver uma nova vida (Filipenses 4:9) pondo em prática
tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em Jesus, e
o Deus de paz estará com vocês. Tudo o que vocês aprenderam,
receberam, ouviram e viram em mim, nos líderes, no seu discipulador.
Discipulado nós fazemos no choque da vida. É quando você sabe quem
eu sou, como é minha família, como eu vivo, como é minha casa, como
eu lido com os meus valores, como eu me comporto, quando você
conhece a minha intimidade, é quando você pode ver se aquilo que eu
falo é coerente com a maneira como eu vivo, só então estamos numa
relação de discipulado. Por isso Paulo diz: ponham em prática o que
viram em mim. (2 Timóteo 2:1-2 RA). Esse é o processo do discipulado.
Eu ensino a você e você ensina a outro e assim por diante
Como fazemos discipulos? (2 Timóteo 3:10-11)
Ensinando a viver, Paulo mostra para Timóteo algo precioso, fazemos
discípulos na nossa vida pública, e no acompanhamento criterioso do
dia a dia de quem fala, o discípulo vai aprendendo a seguir os mesmos
passos. Quando dizemos que não é possível saber as intenções de
alguém, Paulo não concorda, pois diz que as intenções estão nos olhos
e na cara. Cedo ou tarde você se denuncia, a sua verdade aparece, o
que habita lá no fundo do coração é revelado. Inclusive é bíblico, nada
é escondido que não venha a ser revelado. Por isso Paulo diz isso a
Timóteo, o que você aprendeu, ouviu e viu em mim coloque isso em
prática, isso é discipulado, isso é fazer discípulos. É a mesma
recomendação de Paulo dá a Tito. (Tito 2:1-6)
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O que você precisa para se sentir satisfeito com você mesmo?
Deixe que todos os membros falem. Depois discuta sobre o fato
discipulado ter a ver com os conteúdos interiores das nossas vidas.
Nossos conceitos e sonhos, nossa mente, nossa maneira de viver, que
começa a ser transformada na maneira, na mente e nos conceitos de
Cristo, nosso modelo.
O que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Leia Romanos 6:4. E discuta o morrer para o velho homem e o viver a
nova vida em Cristo.
Qual é o simbolismo do batismo?
Eu era uma pessoa, me encontrei com Jesus, essa pessoa que eu era
morreu e foi sepultada. Quando imergimos uma pessoa nas águas, essa
pessoa que não conhecia Jesus, que não era conhecida de Jesus,
morreu, está sendo sepultada, e quando trazemos de volta alguém das
águas estamos dizendo, aquela pessoa está ressuscitando para uma
nova vida, e é uma vida tão diferente que é como se fosse outra pessoa.
A Bíblia fala que no encontro com Jesus nós nascemos de novo.
Como é que fazemos
intencionalmente?
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Primeiro vivendo a vida de Cristo, segundo entrando na intimidade das
relações pessoais, para que cristo seja formado em nós e como modelo
possamos ser exemplo para nossos discípulos.

Aviso: Sábado não perca a Escola Bíblica

