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AVULSO
Estudo 14 – COMO SER UM DISCÍPULO DE
EXCELÊNCIA
COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que você faz com o tempo que Deus lhe dá?
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Lucas 19.1-10
Você conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, era um homem rico, tinha tudo que
precisava no tocante às necessidades materiais. Porém, era um homem impopular, não tinha amigos, porque
ninguém gostava dos cobradores de impostos. Ele ouviu falar muito de Jesus, dos seus milagres, ouviu dizer que
Jesus se importava com os pecadores. Ele queria saber quem era Jesus. E no seu encontro com Jesus, ele obteve a
salvação e se tornou um discípulo de excelência! Vejamos o que é necessário para, assim como Zaqueu tornar-se
um discípulo de excelência:
1. Um discípulo de excelência ESFORÇAR-SE para BUSCAR ao Senhor (v.3). Zaqueu teve que romper a
multidão. Ele se esforçou pra atravessar a multidão, mesmo sabendo que ninguém lhe daria espaço. E quanto a
você? Tem se esforçado para buscar a Jesus? Como está a sua vida? Você tem desistido de buscar ao Senhor por
causa dos problemas, das dificuldades? Para ser um discípulo de excelência, você precisa querer e se esforçar. Faça
como Zaqueu! Ele não se deu por vencido enquanto não rompeu a multidão. Você quer saber quem é Jesus? Você
quer vê-Lo? Esforce-se! Busque ao Senhor!
2. Um discípulo de excelência NÃO É apenas mais um na MULTIDÃO (v.4). Zaqueu não enfrentou a multidão
pra fazer parte dela. Ele não quis ser apenas mais um na multidão. E foi por isso que ele subiu na árvore, pois assim
se destacaria da multidão e chamaria a atenção de Jesus. E você, quer chamar a atenção de Jesus para sua vida,
para os seus problemas? Faça como Zaqueu. Não seja só mais um na multidão! Destaque-se! Chame a atenção de
Jesus! Clame! Diga: Senhor olha pra mim! Suba na árvore! Faça sinal! Ao subir na árvore, Zaqueu logo foi visto por
Jesus (v.5) e O recebeu em sua casa, em sua vida. E você quer ter Jesus em sua casa, em sua vida? Deixe Jesus
entrar! (ler Apocalipse 3.20). Foi isso que Jesus fez com Zaqueu e quer fazer com você o mesmo!
3. Um discípulo de excelência demonstra ARREPENDIMENTO e MUDANÇA (v.8). Quando Jesus entrou na casa
de Zaqueu, houve arrependimento. Zaqueu roubava nos impostos e decidiu mudar. Por isso ele afirmou que daria a
metade dos seus bens aos pobres e restituiria quatro vezes mais a quem ele tinha defraudado. Naquela época,
quando se fazia restituição voluntária, a lei determinava que seria devolvido 1/5 dos bens. Mas Zaqueu deu
quadruplicado, porque era a medida requerida por ladrões. Então significa que Zaqueu assumiu o seu pecado,
assumiu que roubava, mas que estava consertando e se arrependendo do seu erro. Se você deseja ter Jesus em sua
vida, ser um discípulo de excelência, você deve se arrepender. Mostre a Jesus quem é você! Assuma o que você tem
errado e decida mudar de vida! Não esconda seu pecado de Deus, pois Ele conhece o seu coração! Jesus quer te
perdoar! (ler 1ª João 1.9).
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e ser amado pelas pessoas. Não
perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Na próxima semana, dia 28 de junho, será o nosso TLC (Treinamento de
Líderes de Discipulado) às 20 horas. Não faltem! 2) Aqueles que já arrecadaram algum valor para a festa da roça
deverão trazer no dia 28 de junho no TLC. Por favor não deixem de arrecadar os valores! Desde já, obrigado! Conto
com todos vocês!!!
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