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01/13: “O Que é Discipulado Cristão” – João 13,14,15,16 e 17

“Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também” (João 13.15)

Olá Amado(a).
Iniciamos um novo Trimestre e, com ele, um novo tema de discussão; - Discipulado Cristão.
Por se constituir em tema amplo, não nos fixaremos em nenhum Livro específico das Escrituras, mas
buscaremos sempre o apoio escriturístico (fundamentalista), onde ele se encontrar.
Afinal, o que é discipulado? Os melhores dicionários definem esta palavra como: estado ou
situação do discípulo.
Esta ideia nos leva a compreensão de que discipulado tem a ver com a nossa resposta aos
ensinamentos que recebemos como discípulo de alguém, ou, com a influência do mestre sobre o aluno.
Como cristãos, recebemos Jesus como Mestre e Senhor, autorizado por DEUS. Portanto,
Discipulado Cristão aponta para a nossa condição de cristão, ou para o nosso testemunho como cristão.
Vejo, neste estudo, muitos pontos polêmicos e, para melhor compreensão será indispensável a
análise dos textos que forem citados no decorrer dos temas.
Alguns afirmam não existir discipulado sem o discípulo ao lado. Discordo, e retifico: - Não
existe discipulado sem o mestre ao lado. Se somos cristãos, Cristo estará sempre presente em nossas
ações e ideais, cujos ensinos serão espelhos para nós.
O texto Áureo acima é extraordinário nesta interpretação: “...para que façais... o que fiz”,
afirmou Jesus. O contexto destas palavras de Jesus é o conhecido “Lava pés”, onde Jesus ensina aos
discípulos, e a nós por extensão: - “Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também
lavar os pés uns dos outros” (João 13.14).
Isto é ordenança Amados! Conhecemos e compreendemos que lavar pés é limpar a sujeira do
Mundo em nós. Este ensino tem de nos levar a considerar a Comunhão que nos une, pela Fé em Cristo.
Diferente do que acostumamos a notar e, até mesmo, a vivenciar, antes de julgarmos o irmão,
devemos nos aproximar com o intuito de ajudá-lo em seu crescimento, ou em sua provação.
Isto é consequência do Mandamento único do Mestre: - “O meu mandamento é este: Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei” (João 15.12). No Amor e na Obediência ao Pai.
Neste entendimento, necessário a compreensão de que o Espírito Santo que nos foi dado por
Jesus é o principal orientador do crente. É o Paracleto Ajudador. Frágil e sem sustentação Bíblica, a
designação de “Consolador” preferida para o Espírito da Verdade, dado por Cristo, da parte do Pai.
Não queiramos em nossas intervenções, ou em nossos relacionamentos, ser o mestre do irmão.
O irmão, por sua condição de “crente em Jesus”, já possui Mestre. Este cuidado certamente nos livrará
do erro de nos apresentarmos como juiz, ou mesmo como acusador, do irmão.
Nossas experiências e nossa vivência nos ensinos do Mestre, mui certamente nos facilitarão
desenvolvermos o Ministério que recebemos do Senhor ao sermos Selados pelo Espírito Santo da
Promessa, como dito por Cristo: “Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos” (Mateus 28.19).
Não nos enganemos, todos fomos feitos Evangelistas por Jesus, ou, propagadores de Sua Obra.
Ser um Evangelista é, portanto, resposta ao Mestre. É marca do Mestre em nós, como Discípulos.
Se fomos Selados, testemunhemos Cristo em nosso viver, para a Glória de DEUS. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

