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O que é ser Discípulo? 

INTRODUÇÃO 

DISCÍPULO 

• Alguém que aceita os ensinos de um Mestre; 

é Como Maria 

“Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na 

sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a 

ouvir-lhe os ensinamentos.” (Lucas 10:38,39-RA) 

• Alguém que deixa tudo e segue o Mestre; 

é Como Pedro 

“Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que 

lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei 

pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.” (Mateus 4:18-

20 – RA) 

• Alguém pronto a enfrentar dissabores. 

é Como Paulo 

” São ministros de Cristo? (Falo como fora de mim.) Eu ainda mais: em trabalhos, muito mais; muito 

mais em prisões; em açoites, sem medida; em perigos de morte, muitas vezes.” (II Coríntios 11:23 – 

RA) 

A pergunta certa é: Você deseja ser um discípulo? 

1. Você só será um discípulo de Cristo, se desejar imitá-lo! 

“Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor.” (Mateus 10:25a – RA) 

2. Você só será discípulo de Cristo, se desejar agradá-lo! 

“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.” (Mateus 14:26 – RA) 

3. Você só será discípulo de Cristo, se identificar-se com Ele pela cruz! 

“E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo.” (Mateus 14:27 

– RA) 

4. Você só será discípulo de Cristo, se aprender a renunciar! 

“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu 

discípulo.” (Lucas 14:33 – RA) 

CONCLUSÃO 

Ser discípulo é, em suma: 
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• Remar contra a maré; 

• Dirigir na contra-mão; 

• Não ter onde reclinar a cabeça. 

“Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos; mas o Filho do 

Homem não tem onde reclinar a cabeça.” (Mateus 8:20 – RA) 


