TODOS SOMOS MISSIONÁRIOS

Lucas 24:44-49
O Espírito Santo é a promessa do pai e ninguém pode exercer nenhum ministério sem que ele
esteja presente, caso contrário serão apenas ações e palavras bonitas.
Lucas 24:50-53
Cheios de alegria em seus corações os discípulos não somente esperaram, mas adoravam a Deus
enquanto a promessa não se cumpria.
Atos 1:8
Apenas após isto eles puderam sair, testemunha e fazer discípulos. João 16:7-8
-Somente com a companhia do Espírito Santo estamos prontos para sermos discípulos.
- para fazermos discípulos temos que ser discípulos.
Para que não fique vago o que acabei de lhes afirmar quero comentar sobre um discípulo que
possuía aos olhos humanos todos os aparatos para o serviço do reino, mas segundo o apóstolo
Lucas no livro de Atos 18:24 não possuía o principal.
Apolo era:
-Judeu
-Natural de Alexandria
-Eloquente
-experiente na palavra
-Instruído no caminho do Senhor
-Ensinava Jesus com fervor e exatidão.
Obs: ele só conhecia o batismo de João.
Priscila e Aquila o apresentaram ao batismo no Espírito Santo.
Vemos um número crescente de evangélicos pelo Brasil, mas a pergunta que devemos nos fazer
hoje é: onde estão os discípulos?
Jesus não nos mandou fazer evangélicos, Jesus nos mandou fazer discípulos.
(Citar o exemplo da enfermeira)
Nós que estamos chegando no evangélho devemos nos submeter ao discipulado da igreja local,
caso contrário não estamos verdadeiramente convertidos ao evangélho de Jesus Cristo.
Nós que somos discipuladores, devemos ensinar os mais novos a olhar para Cristo e não para nós
ou para outros homens.
- O discípulo se parece com seu mestre.
- O discípulo pensa, fala, vive e tem a mente como a de seu mestre.
Em dias em que o arrependimento, o novo nascimento e a santidade não são pregados com
veemência o discípulo de Jesus grita aos quatro cantos da Terra: "ARREPENDEI-VOS POIS É
CHEGADO O REINO DE DEUS!" MT. 10:7
Discípulo quer dizer APRENDIZ, aluno receptivo a ensinamentos.
Todos somos aprendizes, em escalas diferentes, mas todos estamos constantemente aprendendo.

João 16:12-15
Temos o discípulo iniciante e o experiente.
Explanar em breve comentário quem era Saulo de Tarso segundo o livro de Atos dos apóstolos.
Discípulo iniciante
Atos 9:10-16
-Ananias já era discípulo
-Ananias ainda era imaturo
-Ananias ainda não estava com os olhos espirituais abertos.
Quantas vezes deixamos passar uma bela oportunidade de evangelizar
aos nossos olhos já são um caso perdido?

e discipular pessoas que

Discípulo experiente
Atos 8:6-8
8:26-40
-Quando dizemos sim ao chamado, Deus levanta os recursos para que possamos cumpri-lo.
-O discípulo precisa conhecer:
1-A Bíblia
2-Os profetas
3- Jesus
-A palavra de Deus queima 24hrs no coração do discípulo, ele não trás outras
as que estão contidas nela.
-O discípulo de Cristo anuncia Jesus e ninguém além dele.vrs 35.
-O eunuco levou o evangélho para a África.
(Exemplo dos venezuelanos)

instruções se não

Estes textos nos mostra que todos começam do zero, até mesmo Felipe teve que aprender.
João 14:8
6:1-14
Não importa em que estágio nos encontramos hoje, que venhamos buscar alcançar a estatura do
varão perfeito, como nos manda a palavra de Deus.
Efésios 4:13-15

