
 

 

Para que 2019 seja o primeiro dos 

melhores anos das nossas vidas, será 

necessário reavaliarmos nossa vida e 

buscarmos viver no centro da vontade do 

Senhor.  

A primeira decisão que devemos tomar 

neste ano de 2019 é vivermos durante todo o 

ano uma vida de oração contínua.  

Em seguida, temos que lembrar que a 

vontade do nosso Deus é que cada um dos 

seus filhos busquem uma vida parecida com a 

do Senhor Jesus.  

Logo, vamos aprender no texto bíblico 

em João 13:1-15 os desafios para que cada um 

de nós sejamos autênticos discípulos de Jesus:  

 

Primeiro Desafio: O DISCÍPULO DE 

JESUS NECESSITA SERVIR!  
Os discípulos de Jesus são chamados 

para servir! Se quisermos ser grandes no 

Reino de Deus, devemos aprender a ser servos 

de todos. Em João 13: 4-5, Jesus demonstra 

com suas atitudes que estava sempre pronto 

para servir, lavou os pés dos seus discípulos, 

desempenhando a função do “menor servo”, 

ensinando que os discípulos devem servir de 

acordo com as necessidades. De repente a 

“mão” que fez o mundo pega o avental e a 

bacia e lava os pés sujos dos discípulos, 

inclusive os pés de quem o negaria.  

 

Segundo Desafio: O DISCÍPULO DE 

JESUS NECESSITA SER EXEMPLO!  
A palavra convence, mas o exemplo 

arrasta! 

O mundo busca referenciais, as pessoas 

“estão de olho”, aguardando dos discípulos de 

Jesus um comportamento que expresse os 

valores do Reino de Deus.  

Um dos maiores desafios nesta geração é 

sermos exemplos para a sociedade. O 

discípulo de Jesus não é perfeito, mas 

necessita ser um referencial, alguém que  

 

 

aponte o caminho de como viver uma vida que 

se pareça com Jesus.  

 

Terceiro Desafio: O DISCIPULO DE 

JESUS NECESSITA AMAR QUEM 

PENSA DIFERENTE!  
Os discípulos de Jesus precisam amar 

quem pensa diferente: “ao servo do Senhor 

não convém brigar, mas sim, ser amável para 

com todos, apto para ensinar, paciente” (II 

Timóteo 2:24).  

Na caminhada poderão surgir pessoas 

que não concordarão com você, e que podem 

se tornar verdadeiras antagonistas. A 

recomendação da palavra do Senhor é: não 

brigue e demonstre Jesus através de atitudes 

de amor. Jesus demonstrou todo o seu amor 

por Judas, mesmo sabendo que no final o 

trairia.  

 

CONCLUSÃO: Em 2019, você aceita o 

desafio de ser um autêntico discípulo de 

Jesus? Os discípulos de Jesus são desafiados a 

serem exemplos, a servirem conforme as 

necessidades e, pela graça, amarem quem 

pensa diferente! 

 

             
           

 

                 

 

 UMA IGREJA QUE ORA É UMA IGREJA DE DISCÍPULOS! 

Semana de 14 à 20 

de Janeiro de 2019. 

“Ao servo do Senhor não convém brigar, 

mas sim, ser amável para com todos, apto 

para ensinar, paciente”. 

(II Timóteo 2:24). 

 

Semana de 11 à 17  

de Fevereiro de 2019. 


