Discipulado através das Células
Leia Atos 2. 42-47
“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo
Jesus” (Fp 2. 5)
O discipulado é muito mais que um
programa ou atividade que realizamos. O
discipulado é um estilo de vida, um
movimento

do

Espírito

que

nos

faz

discípulos/as de Cristo, edificando uma obra
saudável, relevante, indispensável e frutífera
para Deus. E através das células, podemos
vivenciar essa grande dádiva, de forma leve,
prazerosa e eficaz.
A Igreja desde o Livro de Atos até
nossos dias como Igreja Metodista, deve se

reunir no templo para as celebrações e
capacitações,
ministérios.

exercendo

seus

dons

e
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Mas também em grupos menores e
evangelísticos, principalmente nas casas,
para viver o discipulado cristão.
Podemos resumir o discipulado através
das células com 3S: Salvação, Santidade e
Serviço. Vejamos:
SALVAÇÃO: Fomos salvos/as por meio
da Graça, mediante a fé (Ef 2. 8) através de
Jesus. Provavelmente um/a crente orou por
nós, se aproximou em amor e nos anunciou a
salvação (Rm 10: 13-15), e agora é a nossa
vez de fazer o mesmo (Mt 28. 18-20).
SANTIDADE:

Quando

uma

criança

nasce suas pernas estão prontas, mas ainda
não se desenvolveram para ter força
suficiente para sustentar seu corpo de pé.
Assim, é aquele/a que foi salvo/a, ele/a é
uma nova criatura.
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Entretanto, precisa se desenvolver,
sendo

consolidado/a

na

fé

cristã

e

discipulado/a para viver de modo digno (Ef 4.
22-24; 2Co 3. 18; Hb 5. 12-14).
SERVIÇO:

Todo

aquele

que

compreende o muito amor que recebeu, ama
(Lc 7. 47; 1Jo 4. 19).
E Deus em Sua infinita graça, nos
presenteia com dons e talentos para edificar
Sua Igreja, servir ao próximo, ganhar vidas e
treiná-las para fazerem o mesmo (Gl 5. 13c;
1Co 12. 4-6; 2Tm 2. 2).
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Oração:
Pai Celeste, queremos viver o Discipulado
como estilo de vida, por isso te pedimos,
alinha o nosso coração ao Teu, para que
edifiquemos a Igreja, de acordo com a Sua
vontade, em nome de Jesus. Amém.
Pensamento para o dia:
Devemos ser e fazer discípulos/as de Jesus.
Oremos:
Para que sejamos uma igreja que ganha vidas
para Jesus.

| Rev. Bruno Rios
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