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Mateus 6.33 – Só quando valorizamos e priorizamos alguma coisa é que somos motivados a nos 

envolver com ela. Priorizando o reino de Deus somos recompensados.  

 

Romanos 14:17 - O reino de Deus tem valores mais nobres que nossas necessidades mais básicas. 

 

I Cor 3:8, 14 e Apo 22:12 – Deus espera que entendamos a urgência da missão, porque Sua 

vontade é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos (II Pe 3:9 e I Tim 2:4). Deus diz 

para pararmos de fazer coisas que consideramos importantes para fazermos Sua vontade. Os que 

investem nas prioridades do grande Deus têm recompensas do tamanho dessa grandeza. 

 

A maldade insuportável que impera no mundo é um sinal de que Cristo se aproxima e, ao mesmo 

tempo, de que as obras do inimigo estão chegando ao fim. 

 

Hebreus 12:1 – Precisamos nos desembaraçar das coisas desse mundo. 

 

Provérbios 11:30 – Até que ponto tenho investido minha vida e tempo no que realmente importa? 

 

Atos 20:24 – Nada é mais precioso do que a carreira que nos está proposta, para alcançarmos uma 

coroa de duração eterna (I Cor 9:24-25). Bom combate é o que mantém a fé guardada (I Timóteo 

4:7). 

 

Ser discípulo é uma função pessoal e intransferível; é permitir o agir de Deus em mim. Sou feito 

discípulo quando permito o trabalho do oleiro para me transformar num vaso para Sua honra. Ele 

conhece minhas estruturas e sabe que sou pó (Salmo 103:14). 

 

Fazer discípulo é me comprometer e me gastar em transferir o que recebi. 

 

Só discípulo pode gerar discípulo e isso envolve renúncia. Só a morte na cruz nos permite cumprir 

a vontade do Pai de que geremos vida, como Jesus. O discipulado é um processo relacional parar 

sermos transformados à imagem Dele (Mateus 5:48). 

 

Para ser discípulo é necessário: 

1. Conhecer a Deus (ninguém ama a Deus mais que Sua Palavra, porque é por ela que Ele se 

manifesta e nos transforma – I João 2:5-6). Não há desculpa para não ler a Bíblia. 

2. Se relacionar com Deus. Ver, ouvir e falar com Deus, em adoração e oração. 

3. Seguir os Seus passos. Discípulo é um aprendiz do mestre. Vai para a cruz para entrar na fôrma. 

4. Obedecer. Fazer a vontade do Pai; cuidar de vidas em amor. Você ama a Deus? Cuide de vidas; 

apascente (João 21:15-17). 

 

Discípulos aprovados são os que se empenham nos estudos e nas obras (realizações/tarefas). São 

os proativos, atentos às necessidades do Reino, os que contam a boa notícia e investem tempo na 

vida de alguém, servindo e ensinando pelo exemplo. Jesus foi intencional quando veio servir. 

Devemos ampliar nosso entendimento sobre Rom 10:14, quando a Palavra diz “como crerão se 

não há quem pregue?”. Devemos ver esse texto para além de um restrito contexto de missões 

mundiais, pois cabe a todos nós amar e falar das boas novas. Oremos por essa mudança de mente. 


