
 
 

DISCIPULADO 22/04/2022 
 

 
TEMA: REAVALIANDO MINHA CHAMADA 

 
Filipenses 3.13-14 “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa 
faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão 
diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo 
Jesus”.  
 

O modelo da visão que trabalhamos, está relacionado a copiar o modelo deixado por Jesus, 
o qual dá resultado, mas sabendo que objetivo maior do modelo é formar discípulo. 
 

Mateus 28:19-20 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 
Amém”.  
 
O discipulado tem objetivo maior de formar alguém parecido com o líder.  
1 Coríntios 11:1 “Sede meus imitadores, como também eu de Cristo”. 
 
Jesus é o nosso grande modelo de discipulado 

A vinda de Jesus na Terra havia dois grandes propósitos: o primeiro que só dependia dele 
mesmo o “cordeiro sacrificial”, mas o segundo não dependeria dele, mas sim de pessoas 

comuns, com defeitos, que deveriam passar por um processo de transição para uma outra 
visão. A qual deu muito trabalho. 
 

Não há resultado sem trabalho. O salário é o prêmio do trabalho, mas para ter o prêmio, 
todos precisam se mexer para o propósito (formação), e este é o motivo maior. 

 
Para cumprir o ide de Jesus, em fazer discípulo de todas as nações, não é diferente, 
precisamos se mexer para o propósito. 

 
Assim, quero extrair três atitudes na vida do Apóstolo Paulo, que mostra que ele tinha um 

olhar em avaliar o caminho, e de perceber que nível do propósito ele estava.  
 

Qualidade que todos os líderes devem ter 
 
1º) Fazer auto avaliação dos seus resultados. “Irmãos, não penso que eu mesmo já 

tenha alcançado”. Todo líder precisa encarar os seus resultados, mesmo que os resultados 
não tenham sido bons. Sem o feedback, é quase impossível obter sucesso.  



Para e pense: 
O que você alcançou até agora?  

Quais foram os seus resultados?  
 
Paulo, ao declarar a Igreja de Corinto, que não havia ainda alcançado o resultado, mostrava 

que não está feliz com a situação que estava vivendo. Ele sabia que era capaz de fazer 
muito mais para o reino de Deus.  

 
Tudo o que você fez pra Jesus até agora já é suficiente ou você pode fazer melhor?  

 
Assim como o Apóstolo Paulo, precisamos analisar nossos resultados. 
 

Lembre-se: As palavras convencem mas só os resultados consolidam. Você é o que seu 
resultados diz. Quem não via o milagre não era consolidado por Jesus.  

 
2º) Entender que o passado não pode comprometer o seu futuro. “… mas uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão 
adiante”.  
 
Lembre-se: Quem vive do passado é museu.  
Independente do resultado encontrado, o mais importante é olhar para frente.  

 
Todos os líder bíblicos, que marcaram história, tiveram a capacidade de não deixar que os 
fracassos anteriores comprometessem os resultados do futuro.  

 
Não há líder sem história 

- Abrão teve que deixar a família e a cidade onde nasceu. 
- José teve que enfrentar sua própria família. 

- Josué teve que guerrear para conquistar territórios. 
- Davi lutar com Golias. 
 

2 Co 11:24-30 “Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui 
açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia 
passei no abismo; Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, 
em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos 
no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos; Em trabalhos e fadiga, 
em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além 
das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, 
que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Se convém 
gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza”. 
 
O passado não pode mudar o futuro que o senhor definiu pra você. 
 

Lembre-se: O que você fizer hoje proporcionará um resultado daqui a algum tempo 
(semente) 

 
Em seu auto feedback, você consegue encontrar algo que não foi o que esperava? 

Você diagnosticou algo que deu errado?  
Porém, não deixe que estes resultados comprometam o seu futuro. 
 

 
 



3º) Defina o alvo (objetivo) e foque nos benefícios. “ ... prossigo para o alvo, a fim de 
ganhar o premio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”. 

 
Todo grande líder possui alvos e objetivos na vida (propósitos).  
 

Dificilmente alguém seguirá uma pessoa que não sabe onde deseja chegar.  
O propósito é maior do que qualquer adversidade e obstáculo que o caminho pode oferecer. 

Sendo assim, os líderes que possuem metas, tendem a desenvolver a sua capacidade de se 
manter firme com muito mais força e propriedade. 

 
Uma meta sem propósito é como correr atrás do vento. 
 

É preciso saber o que você irá ganhar se cumprir as etapas do projeto e se 
alcançar os alvos estabelecidos.  

O apostolo dos “gentios”, sabia qual seria a sua recompensa caso ele alcançasse os objetivos 
proposto. Ir para o céu e reinar com Cristo, era a sua maior recompensa, pois esta é eterna. 

 
Marcos 10:28-30 “E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. E 
Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, 

ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e 
do evangelho, Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e 

irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna”. 
 
Pergunta Você está satisfeito com os seus resultados na vida espiritual, familiar, no 

ministério, na vida profissional e financeira? Se em alguns você não está, o que você tem 
feito de prático para mudar isto? Pense nisso. 

 


