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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): você já teve vontade de ser outra pessoa? Se a resposta for positiva, que 

outro tipo de pessoa você gostaria de ser? Por quê? 

 

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 – Marcos 8:34 

 

Jesus só tem uma espécie de seguidor: discípulos. Ele ordenou a sua igreja a fazer discípulos e não admiradores. O 

discipulado é o mais fascinante projeto de vida e é oferecida a todos indistintamente; não é apenas para uma elite 

espiritual, mas para todos quantos quiserem seguir a Cristo. Jesus faz um convite a todos nós para que sejamos seus 

discípulos. Que tipo de convite é este? 

 

1. O discipulado é um convite PESSOAL – “Se alguém quiser...” – A soberania de Deus não violenta a vontade humana. É 

preciso uma predisposição para seguir a Cristo. Muitos querem a glória do Evangelho, mas não a cruz. Querem os 

milagres, mas não a renúncia. Querem a prosperidade e saúde, mas não arrependimento. Querem o paraíso na terra, 

mas não a bem-aventurança no céu. O discipulado tem um preço a ser pago, mas somente para aqueles que quiserem. 

 

2. O discipulado é um convite para uma RELAÇÃO PESSOAL COM JESUS – “... vir após mim,...” – Ser discípulo não é ser 

um admirador de Cristo, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. Assim como Cristo escolheu o 

caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo não para o sucesso, mas para o Calvário. Não há coroa sem cruz, 

nem céu sem renúncia. “Vir após mim” é o ligar-se a Cristo, como seu discípulo. 

 

3. O discipulado é um convite para uma RENÚNCIA RADICAL – “... negue-se a si mesmo...” – Cristo não nos chama para 

a afirmação do “EU”, mas para sua renúncia. Precisamos deixar o nosso orgulho, soberba, presunção e autoconfiança 

antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Não se trata de anular-se, mas de servir. Negar-se a si mesmo é permitir que 

Jesus reine supremo onde o ego tinha previamente exercido o controle total. 

 

4. O discipulado é um convite para MORRER – “... tome a sua cruz...” – Tomar a cruz é abraçar a morte, é escolher a 

vereda do sacrifício. A cruz é um instrumento de morte. Lucas fala de tomar a cruz dia a dia. Somos entregues à morte 

diariamente. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós 

mesmos, para os prazeres e deleites. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. 

 

5. O discipulado é um contive para uma CAMINHADA COM CRISTO – “... e siga-me.” – Seguir a Cristo é algo sublime e 

dinâmico. Esse desafio nos é exigido todos os dias, em nossas escolhas, decisões, propósitos, sonhos e realizações. Seguir 

a Cristo é imitá-lo. É fazer o que Ele faria em nosso lugar. É viver a vida na sua perspectiva. É amar o que Ele ama e 

aborrecer o que Ele aborrece. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não é um discípulo de Jesus. 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. 

 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Está chegando o aniversário da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. 

Incentive todos os membros de sua célula para estarem presentes nas 6 celebrações – de 11 a 16 de maio de 2014. No 

domingo, dia 11, o horário será as 19 horas. Nos dias de 12 a 16 (segunda a sexta), o horário será as 20 horas. 


