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O EVANGELHO DE JOÃO
N° 41 | DISCÍPULOS DE VERDADE
Tempo da Palavra (15 min) Ler: João 8. 31

Bora começar… (5 min)

DISCÍPULOS AUTÊNTICOS
Autenticidade é uma das palavras que hoje mais tem pipocando na cabeça, no coração e

Já comprou gato por lebre?
Ou seja, Comprou algo
pensando ser autêntico,
mas na verdade, era falso?
Tempo de orar (5 min)
Apresente e ore pelos

nas conversas das pessoas. Alguns podem até confundir autenticidade com dizer aquilo que se
pensa ou fazer o que bem se desejar, mas o conceito vai bem além. Autenticidade, argumentam,
é a forma de se viver contente, feliz e realizado neste mundo de rapidez e tantas ofertas. Ainda
citam Autenticidade através do autoconhecimento. O mundo, realmente, precisa de pessoas
autênticas. Autenticidade, porém, que não seja fruto de nosso Eu mais profundo, mas de nosso Eu
regenerado e inserido (batizado) em Cristo. É dessa autenticidade que o mundo precisa. Cristo
vivendo em nós (Gálatas 2.20).
No texto que lemos (Jo 8.31), Jesus está tratando de autenticidade. Está dizendo que a

visitantes.

crise de autenticidade (buscar ser, aparentar ser quem realmente não se é) não é um problema

Ore por todos e pelo

há um tipo de pessoa que diz ter fé, afirma crer, pertence ao grupo, mas não é verdadeiramente

estudo de hoje.
Tempo de cantar (5 min)

apenas da sociedade, mas, ainda mais preocupante, é um problema também da igreja. Afinal,
discípulo. Falta autenticidade. É falso. Fake Disciples. Não são discípulos de verdade.
A igreja precisa de discípulos de verdade. O mundo precisa de discípulos de verdade.
Precisamos todos de autenticidade. E se a fonte para a autenticidade não é e nem pode ser o
nosso Eu mais profundo, qual deverá ser? Quem é o discípulo autêntico? A frase “verdadeiramente

Verdadeiro Adorador
Pai, sei que os seus olhos //
Estão sobre a terra a
procurar //Alguém que te adore
em espírito // Alguém que te
adore em verdade // Pai, como
achaste a David // Vem e
derrama sobre mim // O óleo
precioso da unção // E me faz
segundo o Teu coração
Ache em mim // Verdadeiro
adorador // Com vestes de
louvor // Quero contemplar teu
rosto, oh Pai // Vem ungir
minha oferta de amor // Dou a
ti meu coração, meu Deus
meu // Pai, ache em mim um

meus discípulos” implica que há discípulos que não são verdadeiramente discípulos.
Verdadeiramente significa real, de verdade, autêntico. Em outras palavras, existem discípulos de
verdade e de mentira. Essa distinção feita por Jesus é perturbadora! Deveria nos levar às
seguintes perguntas: “Quem sou eu? Sou não-discípulo? Sou discípulo de mentira? Sou
discípulo de verdade?”. Jesus nunca ensinou que discípulos de verdade são aqueles que
chegaram a um segundo estágio de maturidade cristã, fruto de algum esforço deles, inato.
Verdadeiro discípulo significa verdadeiro crente ou verdadeiro cristão ou verdadeiro
seguidor de Jesus, em contraste com os que dizem ser mas não são (e provam que não são,
nunca foram, porque não permanecem na Palavra). Agora, um pouco mais sobre discípulos de
verdade. Vejamos:
Crentes perdoados
Verdadeiramente discípulos, ou crentes de verdade, são os que creram em Jesus e foram
perdoados por Deus. Leiamos João 8.23-24. Jesus estava dizendo que aqueles que creem, os
discípulos de verdade, não “morrerão em seus pecados”. Por que não? O que aconteceu com
eles? Eles foram perdoados. Arrependeram-se. Creram. Nasceram de novo. Foram perdoados.
Resgatados da ira de Deus
Em João 1.29 Jesus é chamado de “o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”

verdadeiro adorador

Mas, como ele tira o pecado do mundo? O próprio Jesus nos informa, lá em João 10.15. Diz

É meu prazer te adorar

lugar e recebe o castigo de morte que nós merecemos da parte de Deus, o que significa que a

senhor // é meu prazer
ministrar louvor
Ache em mim // Verdadeiro
adorador …

Discípulos de verdade — Jo 8.31

assim: “eu sacrifico [dou] minha vida pelas ovelhas”. Em outras palavras: Jesus toma o nosso
ira de Deus é totalmente removida de nós e despejada sobre ele (propiciação). E em vez de
recebermos ira de Deus, recebemos vida e adoção de Deus por causa da morte de Jesus. Assim,
os discípulos de verdade creram em Cristo, foram perdoados e resgatados da ira de Deus.
Estão, agora, em Cristo, salvos da ira de Deus.
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Alvos de oração (5 min)
* Anote nomes-alvo,
compartilhe-os com o grupo e
ore para alcançá-los com RD e
integrá-los no PGM:
1. ______________________
2. ______________________
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Filhos adotivos, herdeiros do Pai que está no céu
Diferente dos discípulos de mentira e dos não-discípulos, os discípulos de verdade
tiveram seus pecados verdadeiramente perdoados (não é apenas uma sensação boa de consciência
tranquila). A ira de Deus nunca mais repousa sobre eles (mesmo que angústias do inferno se
apoderem de sua alma) Eles têm a verdadeira vida eterna (comunhão com Cristo, com o corpo
de Cristo, na palavra de Cristo). São ovelhas de Jesus, e ninguém poderá arrancá-las de sua
mão (João 10.29). Não são mais escravos, mas filhos de Deus (Jo 8.35; 1Jo 3.1). São herdeiros
de “toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo” (Ef 1.3).
Produzem frutos duradouros
Discípulos de verdade são também frutíferos. Leia João 15.16. Discípulos de verdade são

3. ______________________

os que foram salvos do pecado, resgatados da ira de Deus, tornaram-se filhos adotivos e
herdeiros do Pai, já desfrutam, em alguma medida, do gozo da vida eterna, e empregam sua

4. ______________________

vida para irem e produzirem frutos duradouros, permanecendo na palavra de Deus e orando a
Deus, pedindo a Deus graça, força e poder para irem e frutificarem.

5. ______________________
๏ Ore para que o Espírito
Santo:
๏ Prepare o coração das
pessoas para receberem
a mensagem;
๏ Conceda a você coragem
e oportunidade de
compartilhar;

DISCÍPULOS DE VERDADE
Não tem nada tão ruim como conviver com gente falsa, alguém que não seja autêntico,
mas busca ser quem não é, ter o que não pode e cobiça o que não precisa e destrói. Pior ainda
quando os da igreja não são autênticos. Horrível quando eles são discípulos de mentira. Não
seja assim a sua vida. Esse é um caminho de morte.
Aos que não são discípulos, lançamos o convite: arrependa-se de viver do seu Eu e para o
seu Eu mais profundo, creia em Jesus, prove dele, satisfaça-se no que ele promete ser e fazer para
nos levar de volta a Deus. Em quem, através de Cristo, encontraremos nossa verdadeira
identidade. Aos discípulos de mentira, fazemos a advertência: examine-se e veja porque você
diz ser discípulo. O que te “trouxe” a Jesus Cristo? Veio com a multidão? Não teve outra

๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e
coloque nelas fé.

alternativa? O que você mais busca quando você vai a Deus, por meio de Jesus? Você o busca

Motivos de oração (15

verdade desse Evangelho maravilhoso: discípulos de verdade são os que foram salvos do

min)
________________________
________________________

pelo pão ou por saber que ele é o único que tem palavras de vida eterna? É para ele, Jesus, que
você vive ou é para o seu Eu mais profundo? Aos discípulos de verdade, encorajamos com a
pecado, resgatados da ira de Deus, tornaram-se filhos adotivos e herdeiros do Pai, já desfrutam,
em alguma medida, do gozo da vida eterna, e empregam sua vida para irem e produzirem
frutos duradouros, permanecendo na palavra de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus graça,
força e poder para irem e frutificarem.

________________________

Tempo de compartilhar (30 min)

________________________
________________________

1. Uma das marcas do não discípulo e do falso discípulo é que não foram perdoados
verdadeiramente por Deus. De que forma essa realidade se traduz na vida de tais pessoas?

________________________

2. Qual é a diferença entre a ira humana e a ira de Deus? Existe alguma?

________________________

3. Quais marcas ou evidências o verdadeiro discípulo carrega sobre si, ao ter recebido o perdão
de Deus e ter a ira de Deus removida de sua vida?

________________________
________________________
Avisos da igreja (5 min)
* Tome nota e participe!

4. Ser discípulo verdadeiro de Jesus vai além de ser um “seguidor”. O discípulo de verdade é
alguém que, pela graça e por meio da fé, foi salvo pelo trabalho sacrificial de Jesus na cruz. O
discípulo verdadeiro é filho de Deus e herdeiro de bençãos inestimáveis e sem comparação
com qualquer coisa de valor neste mundo. Releia os seguintes versos e destaque tais
bençãos. Como você desfruta delas hoje? (João 10.29; João 8.35; 1João 3.1; Efésios 1.3).
5. O discípulo verdadeiro é frutífero. O falso discípulo, entretanto, também pode produzir
alguma espécie de fruto. Como você os distingue?
6. Responda a si mesmo: Você é um verdadeiro discípulo? O que lhe falta?

Discípulos de verdade — Jo 8.31
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