
 

 
 

DISCIPULADO 14/2020 
 
 

TEMA: RELACIONAMENTO, A CHAVE DA CHAMADA 
2 Coríntios 3:13-18 

 
 
“E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel 
não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório (desvanecia). Mas os seus 
sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do 
velho testamento, o qual foi por Cristo abolido; E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está 
posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 
Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, 
com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados 
de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor”. 
Texto complementar Êxodo 34:29-35 

 
Olhando para o texto, vemos Paulo mostrando uma controvérsia de Moisés, e diz que não 

teria a mesma atitude na colocação do véu, que só usava quando a glória desvanecia ou ia 
embora. O texto deixa bem claro esta atitude de Moisés, e o mesmo sabia que para ter a 
glória no rosto era somente com o nível de intimidade. 

 
O relacionamento é algo tão importante, que quando Moisés ficou 40 dias no monte, o povo 

se desconectou e fez um bezerro de ouro (leia Êxodo 32:1-10).  
Imagine um pai de família deixar seu filho na casa dos avós por 40 dias, ele perceberá que o 

filho voltará fazendo e falando coisas que não ensinou. 
 
Por estes motivos vemos a importância do relacionamento, de aproximação. 

 
Para que Jesus escolheu doze? 

Quando Jesus escolheu uma equipe, o desejo era treinar e fazer dos Seus 12 uma resposta 
aproximada a Sua proposta. “E tudo aconteceria através do relacionamento de proximidade 

que chamamos de discipulado”. 
 

O que aprendemos? 

  
1) Como líder não mostre o que você de fato não é. 

O Apóstolo Paulo disse: Não sejamos como Moisés na colocação do véu. 



Estamos vivendo em tempos, que até mesmo as pessoas mais simples, consegue perceber o 
nível do líder que tem. Por outras palavras, não há discípulos “bobos”. 

Lembre-se: Os nossos discípulos nos leem, através das nossas atitudes.  
 
Olha como sentimentos definem comportamentos:  

Neemias 2:1-2 “Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que 
estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei; porém eu nunca estivera 
triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? 
Não é isto senão tristeza de coração; então temi sobremaneira”. 
 
Precisamos ser transparente e sincero, assim mostraremos quem somos. 
 

2) Para manter a glória no rosto e só através de investimento de relacionamento. 
Sem pagar o preço será impossível ter presença em de Deus nós. Todas as vezes que Moisés 

refletia a glória de Deus no rosto, era porque havia gastando tempo com Ele. 
 

Ser o líder que realmente queremos ser, só será possível através de muito jejum, muita 
oração, muita leitura da Palavra, participação em tudo que o ministério tem.  
 

A Igreja de Atos 2 
Atos 2:46-47 “E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, 
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça de 
todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 
salvar”. 
 
Josué se tornou sucessor de Moisés, pois foi o único que pagou o preço de ficar esperando o 

líder. 
 

Na nossa vida só temos o que merecemos, só recebemos o que trabalhamos. Não podemos 
pensar em receberemos o que não fizemos, é perda de tempo.  
 

3) Decida ser alguém que vai além 
Das dez virgens, cinco não só tiveram lamparinas, mas também reservaram azeite. E fato é 

que só temos o que merecemos. Se não decidimos ir além, nunca vamos receber além, mas 
se formos além, Deus não ficará com dívida com ninguém. 

 
O véu de Moisés, não fez dele um líder que Deus não queria que fosse, pois o problema não 
estava no líder, mas na mente de um povo que precisava ver sinais da glória. 

João 20:29 “Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não 
viram e creram”. 
 
4) Lembre-se: A glória que você decidiu pagar o preço não é sua é de Deus. 
Tudo que Jesus fazia era para a glória do Pai. O único que quis a glória para si se deu mal 

(Diabo) Lembre-se sempre: Não somos Deus, somos somente condutores da sua glória ao 
povo. 
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