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Quando nos relacionamos com Jesus, como Seus discípulos, o 

comportamento, os valores e o caráter começam a mudar a partir da 

simples ação de contemplá-Lo. 
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A irresistível arte da imitação. Você já se pegou fazendo ou dizendo algo 

exatamente igual ao seu pai ou à sua mãe? É interessante notar que o 

comportamento humano imita aquilo que é observado. De fato, não imitamos 
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somente pessoas, mas inconscientemente somos influenciados por tudo o que gira 

ao nosso redor: moda, tendências, linguagem, mídia, música, arte, e a lista 

continua.  

O Espírito Santo testifica ou testemunha de Jesus. Seu objetivo final é levar a 

Jesus o maior número possível de pessoas. Sua missão é glorificar a Cristo. Nessa 

função, Ele convence os cristãos de sua responsabilidade de testemunhar. 

Em sua vida cotidiana, você imita mais a Cristo ou outra pessoa? 

 

1 SIMPLESMENTE COMO JESUS 

 

Jesus implantou o método do discipulado. Qual era Seu alvo? “O discípulo 

não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como 

o seu mestre” (Lc 6:40). O alvo do discipulado é ser semelhante a Cristo em 

caráter e comportamento.  

Jesus queria que Seus discípulos fossem conhecidos por uma característica 

em especial, o amor.  

O exemplo de Jesus no contexto do discipulado pode nos transformar em 

alguém que realmente ama os outros de maneira altruística, sem esperar nada em 

troca. Além de amar os outros e negar a si mesmo, Cristo também transformou 

Seus discípulos em pescadores de gente. 

Uma das razões pelas quais a igreja primitiva cresceu tão rapidamente é que 

ela era constantemente renovada por meio do plantio de novas igrejas. Que 

mensagem importante para nós hoje! 

Quais são os atributos do caráter e as características do estilo de vida de Jesus 

que mais impressionam você? Quais estão em desarmonia com sua vida? 

 

2 DISCIPULADO CRISTOCÊNTRICO 

 

Crescer em caráter semelhante ao de Cristo é um processo contínuo em que 

o discípulo amadurece em sua compreensão do amor de Deus. O discipulado 

implica “[esquecer-me] das coisas que ficaram para trás” (v. 13). Renúncia a 

comportamentos, valores, identidades e relacionamentos passados. “Avançando 

para as [coisas] que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio 
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do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus” (v. 13, 14). Aceitar e seguir Cristo 

deve ser nosso slogan e lema contínuos, nossa declaração de missão e alvo ao longo 

da vida como discípulos.  

Em suma, discípulos estão constantemente crescendo, amando, negando a 

si mesmos e conquistando pessoas para Cristo.  

O diversificado ministério do Espírito Santo no primeiro século foi realmente 

maravilhoso. O Espírito Santo atuou na igreja. 

Em que as definições gerais de discipulado divergem da definição bíblica? 

 

3 DENTRO E FORA 

 

A batalha clássica na igreja é entre o compromisso interno e o externo. 

Alguns argumentam que não têm condições de se comprometerem com a missão 

externa (evangelismo) até que cumpram a missão interna (edificação espiritual 

da igreja).  

Aqueles que enfatizam a missão externa se concentram na comunidade. 

Costumam usar expressões como evangelismo, conquista de almas, serviço 

voluntário, atendimento aos necessitados e crescimento de igreja. Os que enfatizam 

a missão interna destacam a edificação na fé, o ensino, a espiritualidade e a 

santificação como prioridades. 

A realidade é que ambos são necessários e alimentam um ao outro. 

Trabalhando em conjunto, elas são inseparáveis.  

Que incrível variedade de pessoas! Lídia era uma próspera empresária judia e 

o carcereiro de Filipos era um funcionário público romano de classe média. O 

Espírito Santo pode alcançar todas as classes da sociedade. Seu poder 

transformador atinge homens e mulheres, ricos e pobres, instruídos e incultos. 

Por que alguns discípulos de Cristo parecem não crescer, nem negar a si 

mesmos, amar os outros e conquistar pessoas para o Reino de Deus? 

 

4 EMPREENDIMENTO DIVINO 

 

Responsabilidade pessoal, atividade pessoal em buscar a salvação de 

outros, essa é a educação que deve ser ministrada a todos que chegaram 
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recentemente à fé. [...] A fé individual deve ser vivida e colocada em prática, 

cultivada a santidade pessoal, e a mansidão e humildade de Cristo devem se tornar 

parte de nossa vida prática.  

 “Por meio dos votos batismais todos estão comprometidos a fazer esforços 

dedicados e abnegados para promover, nas partes mais difíceis do campo, a obra 

de salvar [...] os desamparados e oprimidos. [...] 

“Uma pessoa realmente convertida se esforçará com fé para salvar outra e 

mais outra. [...] 

 “Quando pessoas se convertem, coloque-as para trabalhar 

imediatamente. E, ao trabalharem segundo a sua capacidade, elas se tornarão 

mais fortes. É enfrentando as influências antagônicas que somos confirmados na 

fé.  

“O melhor remédio que você pode ministrar à igreja não é pregar ou fazer 

sermões, mas providenciar trabalho para os membros. (Ellen G. White, 

Evangelismo, p. 354-356). 

De que maneira é possível manter o equilíbrio entre a edificação espiritual da 

igreja e a necessidade de evangelizar? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) É interessante notar que o comportamento humano imita aquilo que é 

observado. E isso não se restringe aos pais e familiares. 

2) (____) Ele abre nossos olhos para que vejamos as possibilidades nas pessoas 

e atua nos bastidores para criar receptividade à mensagem do evangelho. 

3) (____) Não é natural assumir saldos negativos em favor de outra pessoa sem 

receber nenhum benefício em troca, mas é exatamente isso que o amor faz. 

Pense, por exemplo, nos pais que não têm nada do que se beneficiar de seus 

cuidados para com o bebê indefeso. 

4) (____) Existem várias ideias sobre o que é discipulado. Para alguns, seguir 

Jesus significa somente ser uma pessoa legal, que sorri e é gentil. Para 

outros, seguir Jesus significa literalmente vender tudo e se tornar um hippie 

espiritual. E ainda há aqueles que incluem ativismo social, crescimento 

acadêmico etc. 
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5) (____) Cada ordenança é uma promessa; quando é aceita voluntariamente e 

recebida no coração, traz consigo a vida do Ser infinito. Transforma a 

natureza, restaurando-a à imagem de Deus. 

6) (____) Aqueles que enfatizam a missão externa se concentram na 

comunidade. Costumam usar expressões como evangelismo, conquista de 

almas, serviço voluntário, atendimento aos necessitados e crescimento de 

igreja. Os que enfatizam a missão interna destacam a edificação na fé, o 

ensino, a espiritualidade e a santificação como prioridades. 

7) (____) “Aos que professam receber a verdade e crer nela, deve ser mostrada a 

influência mortal do egoísmo e seu poder infeccioso e corruptor. O Espírito 

Santo não precisa trabalhar no instrumento humano; do contrário, outro 

poder irá controlar a mente e o discernimento. [...] 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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