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02/13: “Características do Discipulado Cristão” – 2Tm2; 1Jo2; 2Jo1; 3Jo1
“Não ameis o Mundo, nem o que há no Mundo. Se alguém ama o Mundo, o amor do Pai não está nele” (1João 2.15)

Olá Amado(a).
O “discipulado”, como ação do Mestre no discípulo, há de tornar o “discípulo cristão” um
propagador da Obra de Jesus, fazendo novos discípulos, como ordenou o Mestre: “Ide, fazei discípulos
de todas as Nações... ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado” (Mt 28.26).
Desta forma, a primeira característica do aprendizado cristão (característica do crente) é o
comprometimento com o Reino de Deus na Terra, fazendo novos discípulos.
A partir desta característica, podemos enumerar as demais, como consequência do efeito do
Espírito Santo sobre aquele que crê.
Ao enumerá-las, queremos incentivar os Amados a uma análise introspectiva, como
oportunidade para avaliação de sua contribuição ao Reino através da sua própria participação.
1 – Estar bem preparado: Embora a promessa de Jesus nos garanta que o Espírito Santo nos
ensinará todas as coisas, o discípulo comprometido em fazer novos discípulos deve estar convicto de
seu preparo, pois, certamente o Espírito Santo fará muito mais maravilhas através daquele que conhece
melhor as Escrituras, através daquele que melhor se prepara, no conhecimento do ensino apostólico;
2 – Estar separado do Mundo: Isto significa vida íntegra nos ensinos de Jesus. Lembremos que
Jesus afirmou em sua oração por nós: “Pai, não peço que os tires do Mundo, mas, que os guardes do
Maligno” (João 17.15). Viver os ensinos de Jesus é sobretudo ter uma vida pautada pelo Amor;
3 – Ser fiel às doutrinas Bíblicas: O Amor também exorta, disciplina e repreende, de forma que
não podemos permitir que, em nome do Amor, haja concessões fora da Palavra. Cuidado! Temos visto
muitos irmãos comprometidos com “doutrinas” estritamente denominacionais, ou ainda teológicas
históricas e até doutrinas de cunho puramente carnal e mundano. É tempo de revermos os conceitos
Bíblicos e voltarmos à Sã Doutrina. É tempo de privilegiarmos os Crentes de Beréia, aqueles que
sempre confirmavam o ensino recebido, nas próprias Escrituras;
4 – Acompanhar o crescimento do evangelizado: O comprometimento com o progresso e com
o crescimento do novo crente é característica daquele que comprometido com o Mestre, busca o
crescimento do Reino que nos foi entregue pelo próprio Jesus: “Assim como o Pai me confiou um
Reino, eu o confio a vós” (Lc 22.29), e ainda:
5 – Orar por aquele que se evangeliza: Confiados em que DEUS executa Sua Obra através de
nossa instrumentalidade, devemos levar ao Trono Divino, em súplicas, a vida do evangelizado. O
próprio Jesus nos deu excelente exemplo ao orar por nós conforme João 17.20: “Eu não rogo somente
por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim”.
Em tempos de influência Socialista/Comunista, não podemos nos render ao “politicamente
correto” que impõe a afirmação de que todas as religiões são boas e levam a Deus. Na Verdade, Cristo
nos impõe o Testemunho do DEUS de Israel para a Salvação do homem pela Fé na Obra realizada no
Calvário. De sorte que, “o nosso êxito não deve ser medido olhando para onde estávamos e onde
estamos, mas olhando para onde estávamos e onde deveríamos estar” em relação à nossa Vida Cristã.
Como membros do Corpo de Cristo, louvemos YAHU por nosso Testemunho! 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).

