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Discipuladores
indispensáveis

Introdução: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para estar e se mover Nele . As
pessoas de nosso relacionamento são nossos discípulos em potencial. Deus é quem regenera a
pessoa e o discipulador formata o regenerado. Nós precisamos entender que somos indispensáveis
em uma igreja em discipulado.
O macro que Deus usa a nuvem de testemunhas. Precisamos do bloco de apoio, ninguém
consegue fazer nada sozinho. A nuvem de quem deixaram um legado. O sucesso de nossos irmãos
tem que nos colocar para cima. O que Deus está fazendo no mundo.
Atos 1 fala do micro este momento do derramamento do Espírito e a sua volta é confiada a
nós. E neste ponto que os relacionamentos e discipulado acontecem. A nuvem de testemunhas do
macro nos ajudar a continuidade do caminhar com Cristo.
Há dois tipos do macro que nos ajuda:
1. Igreja triunfante, aqueles que já morreram.
2. Igreja militante, aqueles que nos inspiraram e nos ajudaram a chegar até onde estamos. Quem é
que influenciou a sua vida? Podemos exercer a gratidão em reconhecer as pessoas. Quem é a
nuvem de testemunhas que tem te influenciado?
O que precisamos para ser um discipulador indispensável?
1. Orgânico: Koiononia evitar o rolo com os outros, tratar com as deformidades dos cristãos.
Caminhar bem uns com os outros. Enquanto depender da gente seguir a paz com todos.
Precisamos crescer organicamente. Precisamos viver os mandamentos de mutualidade. Nosso
coração tem que está limpo.
2. Diaconal: servidor de mesas, este é um servo, não podemos dominar o discípulo. Jesus nos
chamou para a liberdade. Alguns que estão sendo discipulado precisam de uma carga maior mas
não podemos controlar como manipuladores. A marca mais edificante do discipulado e o
crescimento dos discípulos. As pessoas que chegam perto de nós tem que melhorar. Somos
chamados a ser um ajudador e não atrapalhador. Se tratarmos com o simples Deus te abre a porta
dos poderosos. O povo que Deus colocou em suas mãos está melhor?
3. Numérico: tem gente nascendo morrendo, temos que multiplicar. Só tem 7 bilhões de cristãos no
mundo que compartilham a sua fé. Compartilhar a fé e compartilhar Cristo as pessoas. A maioria
das pessoas não conhecem a Bíblia ou a Bíblia que eles conhecem somos nós. É preciso ter o
investimento relacional para ganhar vidas para Jesus.
4. Dar glória a Deus: ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, espere milagres diariamente, milagres
também são aqueles que nos faz melhorar, evangelize diariamente, as pessoas do nosso ciclo de
relacionamentos. De glórias a Deus pelos sofrimentos diariamente. As dificuldades e os
sofrimentos fazem parte da nossa vida é os mesmos podem se tornar um instrumento poderoso
em nossas vidas, somos consolados para consolar.
Conclusão: A paixão apostólica é outro elemento indispensável mas que está ausente em
muitos de nós. Ela tem haver em até se comprometer em face da morte para que toda a terra seja
alcançada por Jesus. Temos está paixão? De olhar as nações e anunciar a glória de Deus. A luta
incansável de alcançar o mundo? Jesus tem que ser aquele que nos motiva não vamos transformar
pela mesmices. O legado que construímos vai muito além do que a nossa vida. Os que transtornaram
o mundo onde estão hoje?
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