
 
 
 
 
 
 
 

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM DISCIPULO DE JESUS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS - Lição 25/2019 
Texto bíblico: MATEUS 28:18 a 20 
 
Encontramos nas Sagradas Escrituras os motivos para sermos e fazermos discípulos.  
De acordo com Mateus 28:18-20, Jesus orienta seus discípulos a formarem seguidores para Ele.  
Para isso, a cada dia precisamos ampliar o nosso entendimento sobre a pessoa que está à nossa frente, a quem 
servimos e seguimos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  
 
As principais características que comprovam uma pessoa como verdadeiro seguidor de Jesus Cristo 
 

1. Ter um amor supremo, intenso, verdadeiro, decidido e radical por Jesus Cristo 
Amá-lo acima de tudo e acima de todos 

 
Lucas 14:16 – De uma maneira amorosa e carinhosa, Jesus nos ensina que devemos “aborrecer” os afetos da 
nossa vida, porque do contrário não conseguiremos ser Seus discípulos. Aborrecer significa amar menos, assim, 
para sermos seguidores de Jesus Cristo, precisamos amá-lo mais que tudo e que todos, ter um amor supremo, 
exclusivo, diferenciado e maior por Ele. A base do nosso amor é porque Ele nos amou primeiro. 
 

2. Auto renúncia por fé 
Tudo o que sou e tenho pertence a Jesus 

 
Lucas 14:33 – Com graça e muito amor, Jesus mostra que para segui-lo precisamos renunciar. Renunciar 
significa sujeitar, entregar tudo que sou, tenho e faço para o Senhor.  
 

3. Deliberada e contínua decisão de perder a sua vontade por amor a Jesus 
Eu vivo, eu existo, eu nasci para fazer a vontade do meu Senhor 

 
Lucas 9:23 – Jesus está instruindo, revelando o segredo do sucesso: aplicar a cruz, que é o instrumento de 
morte, um valioso recurso do Reino de Deus. Tomar a cruz diariamente nos capacita a ter uma vida cujo foco é 
a vontade do Senhor. A nossa vontade confronta com a vontade de Deus, e, quando ela vem, aplicamos a cruz 
e assim ela morre e a vontade de Deus é realizada. 
 

4. Permanência na palavra de Jesus 
Eu estou aprendendo a obedecer a tudo que Ele me ordena 

 
Estamos aprendendo, progredindo, é um processo: quanto mais me envolvo com Ele, mais o amo, mais 
convicto sou de que vale a pena obedecer a Ele. As dúvidas caem por terra e a insegurança é deixada de lado, 
porque Ele é incomparável. 
 
João 8:31 –. Embora sejamos tentados continuamente a abrir mão da Palavra, a quebrá-la ou manipulá-la, o 
verdadeiro seguidor de Jesus permanece e obedece por amor a Ele 
Obedecemos à Palavra de Cristo porque reconhecemos que Jesus é a palavra encarnada.  
 

5. Manifestação do amor de Jesus aos que estão a sua volta 
Assim como Ele me ama eu também amo o meu próximo 

 
João 13:34-35 – Muitas vezes somos seletivos, mas o Senhor nos ensina que devemos amar uns aos outros. 
Temos muito amor para dar, porque a fonte que habita em nós é o Espírito Santo, e esse amor é inesgotável.  
 

6. Vida frutífera 
Eu quero ter uma vida produtiva, tornando-me semelhante a Jesus, tanto na perspectiva de um caráter 
transformado quanto de vidas ganhas para o seu Reino.  

 
Fruto é o resultado do semear e do regar. Amá-lo acima de tudo e de todos, nos envolver com Ele, viver em 
comunhão com Ele; inevitavelmente esse relacionamento nos levará a frutificar. O envolvimento e o trabalho 
em prol da comunhão com Deus produzem fruto. João 15-8.  



 
Ore agradecendo ao Senhor por aquilo que já está acontecendo e pelo que vai se 
intensificando progressivamente em sua vida.  
Você será uma pessoa melhor, mais parecida com Ele.  
A comunhão com Jesus vai transformando a sua vida, mudando a sua forma de ser e de agir, 
fortalecendo os seus pés, endireitando os seus passos, te guiando por veredas retas e planas.  
 
O Senhor vai completar essa obra em você! Ela não vai parar em você, será transmitida; vai 
influenciar, conquistar e chamar a atenção de outras pessoas.  
Você é um reflexo da glória de Cristo nessa terra!  
Quem te vê e te ouve tem contato com o Filho de Deus. Isso é crescente, vai se tornando 
cada vez mais profundo, mais impactante. 
O seu futuro é glorioso! 
 
 

Incentive a todos ouvirem as ministrações do Daniel de Souza sobre discipulado disponibilizadas no site do 
Projeto Adoradores. 
 
www.projetoadoradores.org 
 
MINISTRAÇÃO 1 / Sexta-feira 
10 MOTIVOS PARA SER E FAZER DISCÍPULOS 
 
MINISTRAÇÃO 2 / Sábado 
A QUEM SEGUIMOS?  
SEGUIMOS A JESUS.  
SEGUIMOS POR AMOR! 
 
 
Queridos Líderes de Células, 
Contamos com sua colaboração para aprimorarmos a comunicação e divulgação dos eventos da Igreja. 
 
AVISOS IMPORTANTES 
 
 
Congresso FIRMES: 24/08 (SÁBADO) – de 14h:30 às 22h 
Tema: Identidade e Propósito  
Participação Pr. Pedro Estrella 
 
Todos nós fomos convocados a participar no sábado às 19:00 horas.  
O pastor Pedro Estrela vem ministrar aos jovens e à toda a igreja. 
 
 
 
Encontro de Casais – dia 07/09 às 19 horas. 
 
 
     
CULTOS DE ORAÇÃO - TODA TERÇA-FEIRA – 20:00 horas  
 

http://www.projetoadoradores.org/

