
ESTUDO DA 
PALAVRA
TODA QUARTA ÀS 20H

TODA QUARTA ÀS 20H

PRIMEIRO DOMINGO DO MÊSPRIMEIRO DOMINGO DO MÊS

ÁS 09H E ÁS 18HÁS 09H E ÁS 18H

Domingo às 10h e às 18h

Toda Terça-feira a partir das 20h 

Palavra, meu alimento todos os dias 
18 JUNHO 19H

25/06 ÀS 19:30

D O M I N G O 1 9 D E j u n h o À S 1 0 H E À S 1 8 H

DOMINGO 26 DE JUNHO ÀS 10H

CRACOLÂNDIA 
Toda 3ª sexta-feira do mês 
Saida igreja cristo centro
informações com Fabio e Patricia 

Ainda existe esperança?
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Encontro ministério de intercessão 

Toda quinta-feira ás 20h
Informações Profetisa Ana ou Teresa 



Porque é importante fazer uma distinção entre um crente e um discípulo, será que realmente há uma 

diferença? Ou diríamos que alguém deve ser os dois, crente e discípulo. Mas ser discípulo é muito mais 

do que ser apenas um mero aprendiz temporário na Bíblia. Discípulo é como um aluno que recebe ensino 

más não fica nisso, ele se compromete com a doutrina e com a vida do seu mestre.

Jesus disse que o discípulo é aquele que permanece na Palavra: “Disse Jesus aos judeus que haviam 

crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos”. 

Jo 8:31

Tiago diz na sua carta que há muitas pessoas que creem que existe um Deus, mas crer, até os demônios 

creem, e temem, diz ele, mas o discipulado é um longo processo de vida que forma em alguém a própria 

vida do seu mestre.

No grego a palavra para “discípulo”, é mathetes, que significa literalmente “homem que aprende ou 

estudante”. A palavra discípulo vem da palavra disciplina, isso quer dizer que o discípulo é alguém que 

tem uma disciplina constante em aprender com seu mestre.

Jesus disse de uma maneira contundente o que precisamos para ser discípulos (Lc 14: 25-33). “Uma 

grande multidão ia acompanhando Jesus; este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama 

o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a 

mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu 

discípulo. Qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver 

se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, 

todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. 

Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 

dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará 

uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, 

qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo”. 

     1.Se alguém ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e até a sua própria vida mais que a mim, 

não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que ser discípulo exige prioridade, não está falando o Senhor 

em abandonar a família, está falando em coloca-lo em primeiro lugar.

   2.Carregar sua própria cruz, isso fala de obediência, a decisão de obedecer sob quaisquer 

circunstâncias.

     3.Renunciar o mundo e as riquezas do mundo, não significa fazer voto de pobreza, significa amar a 

Deus mais do que as riquezas e não estar apegados ao material.

Nesse mês vamos examinar a nós mesmos e descobrir se estamos vivendo nossa vida cristã como 

simples crentes em Jesus ou como verdadeiros discípulos de Jesus.

Apóstolo Rubens de Mattos 

 CRENTE OU DISCÍPULO?
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