Roberto N. Amorim
O PADRÃO DE JESUS PARA O SEU
DISCÍPULO
1. O DISCÍPULO É UM COMPROMETIDO
Lucas
9.23 Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a
si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e sigame.
14.26 Se alguém vem a mim e não aborrece a seu
pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs e
ainda a sua própria vida, não pode ser meu
discípulo.
14.27 E qualquer que não tomar a sua cruz e vier
após mim não pode ser meu discípulo.
14.33 Assim, pois, todo aquele que dentre vós não
renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu
discípulo.

Esboço - Manhã

13.15 Porque eu vos dei o exemplo, para que,
como eu vos fiz, façais vós também.
3. O DISCÍPULO É UM SEGUIDOR
Marcos 1.16-18
1.16 Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os
irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao
mar, porque eram pescadores.
1.17 Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos
farei pescadores de homens.
1.18
Então, eles deixaram imediatamente as
redes e o seguiram.
João 12.26
Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali
estará também o meu servo. E, se alguém me
servir, o Pai o honrará.
4. O DISCÍPULO É UM _IMITADOR

2. O DISCÍPULO É UM APRENDIZ
Mateus 11.28-29
11.28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
11.29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma.
11.30 Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é
leve.
João 13.12-15
13.12 Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as
vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes:
Compreendeis o que vos fiz?
13.13 Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis
bem; porque eu o sou.
13.14 Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos
lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns

Lucas 6.40
O discípulo não está acima do seu mestre; todo
aquele, porém, que for bem instruído será como o
seu mestre.
1 Coríntios 11.1
Sede meus imitadores, como também eu sou de
Cristo.
5. O DISCÍPULO É UM REPRODUTOR
Mateus 28.19-20
28.19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo;
28.20 ensinando-os a guardar todas as coisas que
vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até à consumação do século.

2012

Pedidos de oração:______________________________________________________________

