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03/13: “Exemplos Bíblicos de Discipulado” – João 1; Atos 18
“...atravessando a Região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos.” (Atos 18.23)

Olá Amado(a).
Já vimos que o discipulado como “estado do discípulo em relação ao mestre”, leva o discípulo
de Cristo a ser também um propagador da Palavra, do Evangelho de DEUS. Isto nos torna participantes
da Missão designada por Jesus ao afirmar: “Mas recebereis poder do Espírito Santo ..., e ser-me-eis
Testemunhas; tanto em Jerusalém, como em toda Judéia... até aos confins da Terra” (At 1.8).
Entendamos ainda que ao aceitarmos Jesus, como Mestre, estamos obedecendo a DEUS que o
colocou por Senhor(Rei) sobre nós. Adorar a DEUS é cumprir e aceitar a Sua Vontade, conforme a
Revelação Escrita, podendo, nosso discipulado, como discípulos de Cristo, ser pautado tanto em Jesus,
quanto nos ensinos de seus Apóstolos (enviados de Jesus), quanto na própria Bíblia.
Desta forma, vejamos alguns exemplos bíblicos que possam nos orientar na melhora de nossa
atuação como discípulos de Cristo:
João Batista nos é exemplo por ter “indicado o Cristo”, sem preocupar-se com as honras de tal
missão. Tendo afirmado: “Eis o Cordeiro de DEUS” (João 1.36), apresentando Jesus aos homens,
declarou também: “Importa que ele cresça e que eu diminua” (João 3.30);
André nos dá exemplo por ter “levado um parente” a Jesus, quando encaminha seu irmão Pedro
ao Mestre na percepção de ser ele o Cristo de DEUS (João 1.40-42);
Filipe nos dá exemplo por ter “levado um amigo” a Jesus, quando convidou Natanael a confirmar
ser Jesus de Nazaré, filho de José, o Messias predito por Moisés (João 1.44-46);
Paulo e Áquila nos dão exemplo como “parceiros na expansão” do Reino de DEUS conforme
relatado em Atos 18.1-3;
Apolo nos dá exemplo como alguém com interesse pela “Palavra na elucidação da Verdade”,
quando, conhecendo apenas o Batismo de João (o Batista), aceitou a explanação de Áquila e Priscila
acerca do Caminho de DEUS (Atos 18.24-26);
Barnabé nos dá o exemplo de “desprendimento” quando disponibiliza seus bens materiais para a
expansão do Reino de DEUS, conforme citação em Atos 4.36-37.
Certamente o Amado(a) encontrará em sua própria percepção, outros exemplos Bíblicos de
estímulo e, ou, exortação a ser imitado.
É certo também que cada vez mais o Tempo do Fim, o Dia de DEUS, se aproxima e
necessitamos dinamizar a nossa atuação como propagadores do Evangelho de DEUS, nos
disseminando a Obra de Redenção realizada através de Jesus, o Cristo/Messias de YAHU.
Pelas Misericórdias de DEUS, passados já mais de dois mil anos, Ainda é Tempo de Salvação,
para todos quantos buscam o Conhecimento do DEUS Todo-Poderoso, o Autor da Vida.
Como se encontram seus parentes, amigos, companheiros, colegas e vizinhos, em relação à
Vontade de DEUS? Já entendem corretamente o significado da Salvação? Ou continuam presos aos
Argumentos ardilosos das Organizações Religiosas e daqueles que se utilizam do nome de DEUS para
pregarem “esperanças vãs” e um Cristianismo de consumo de bênçãos materiais?!!
Como bons discípulos, sejamos reprodutores do puro Evangelho da Salvação. 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).

