ESTUDO 04 O COMPROMISSO DO DISCIPULO
Antes de começar o estudo, compartilhe com seu discipulador como foi sua semana, se você estiver
passando por alguma luta dúvida ou dificuldade, compartilhe com ele e peça oração.

A salvação não está relacionada apenas com a vida após a morte, como se fosse uma passagem
para o céu, adquirida gratuitamente e guardada no bolso para ser usada na última hora. Não! A
salvação implica numa mudança de vida, em uma nova vida, num novo começo com Cristo!
O Discípulo Vive Uma Vida de Santidade
Que ordenança Pedro dá àqueles que dizem que são cristãos, em I Pedro 1.15-17?
_______________________________________________________________________________
Qual é a vontade de Deus para o cristão, conforme o texto de 1 Tessalonicenses 4.3?
_______________________________________________________________________________
Por estes textos, entendemos que Deus deseja que seus filhos sejam santos.
Existe uma idéia errônea, muito comum entre as pessoas, acerca do que seja uma pessoa santa. E
aquele pensamento que afirma que “santo” é aquele que nunca cometeu, nem nunca cometerá
erro, pecado algum. Mas de acordo com a Bíblia, “santo” não é aquele que nunca peca.
Santo é aquele que é separado para Deus. Neste sentido, todo cristão é santo. Mas a santidade
também tem o sentido de aperfeiçoamento, abandono de antigos pecados e uma vida com novos
valores e práticas. Este processo é conhecido nas Escrituras como santificação.
Como podemos ter uma vida santa?
Uma vida de santidade vem através da comunhão com Deus, pela renovação da mente através da
Bíblia, da oração, do abandono do pecado, da comunhão com a igreja e da obediência. Se não
tivermos comunhão com Deus, é impossível vivermos em santidade.
Sinais Externos da Santificação
Logo abaixo veremos apenas algumas áreas na vida de um discípulo que devem ser transformadas.
Na verdade existem muitas, mas citaremos apenas algumas, para exemplificar:
Um discípulo abandona os vícios
O vício é um hábito, uma disposição ou tendência maléfica que gera males físicos, emocionais,
espirituais e sociais. É uma escravidão que sujeita a pessoa para que ela lhe preste obediência e
dependência. O viciado perde o controle de si mesmo, e não consegue abandonar este hábito por
suas próprias forças, sendo necessária a intervenção de Deus para libertação.
Qual a condição de quem pratica estes hábitos (João 8.34)________________________________
As Escrituras dizem que Jesus Cristo veio para desfazer toda escravidão (João 8.32-36). Por isso,
nenhum discípulo pode continuar ainda nos vícios, se quer servir a Jesus Cristo. Ou um ou
outro deve ser escolhido ou rejeitado.
Um discípulo abandona a impureza sexual
As relações sexuais são reservadas unicamente para a vida matrimonial. Toda relação sexual fora
do casamento é proibida por Deus.
Leia Gl 5:19-21 e responda: Quais desses pecados estão relacionados com impureza sexual?
_______________________________________________________________________________
Leia I Cor 6:18 e responda: De qual pecado devemos fugir? ______________________________
Porque?________________________________________________________________________
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Devemos fugir da prostituição – ou seja do ato, da ocasião, do pensamento e da intenção, dos
lugares de tentação, das amizades e outras coisas que provoquem a imaginação ou que levem a
ceder diante de tentações sexuais (revistas, livros ou filmes pornográficos, programas de TV,
vestimentas provocantes, brincadeiras maliciosas, etc.).
Um discípulo veste-se decentemente
Leia I Timóteo 2:9 e responda: Como deve ser a maneira cristã de vestir-se?
_______________________________________________________________________________
Leia I Pedro 3:3-5 e responda: Como a mulher cristã “não” deve se vestir? v.3 __________________________________________________________________________________
Os versos 4 e 5 mostram que a maior preocupação destas mulheres não era a de chamar a atenção
das pessoas pelo modo de se vestirem, mas como Deus estava vendo a atitude delas em relação a
vestimentas. Isto não significa que devemos nos vestir mal. Ao contrário. Devemos nos vestir
muito bem. No entanto, nossas vestimentas não devem estar caracterizadas por indecência ou
ostentação excessiva. Devemos deixar de lado todo tipo de roupas que fogem do bom senso, que
desrespeitam os outros, que provocam a lascívia, o apetite e a impureza sexual, e que
escandalizam o evangelho (Lc 17.10).
Um discípulo abandona o vocabulário pervertido
Devemos eliminar totalmente do nosso vocabulário as blasfêmias, palavrões, ofensas, zombaria,
murmurações, calúnias, insultos, palavras más, grosseiras, sejam contra Deus, contra o nosso
próximo ou mesmo sem ter alguém como alvo.
Leia Colossenses 3:8-9 e responda: Quais os tipos de pecados relacionados às nossas palavras,
que devemos abandonar? __________________________________________________________
Conforme o texto de Efésios 4:29, o que não deve sair de nossa boca? ______________________
_______________________________________________________________________________
Levítico 19.16 diz que não devemos dar ouvido para o fofoqueiro, pois fofoqueiro não é somente
o que fala da vida dos outros, mas também é o que quer ouvir sobre a vida dos outros.
A mentira
A falsidade e a mentira são prejudiciais ao relacionamento entre discípulos de Cristo. Cria a
desconfiança, o receio, a incredulidade, a suspeita. Destrói o ambiente de fé, de amor e de
compreensão. O Senhor nos ordena a rejeitar a mentira e todas as suas formas: falso testemunho,
engano, hipocrisia, fingimento, exagero, calúnias, desonestidade, não cumprir os tratos, fraude
(arame no relógio de água), falsificação em todas as áreas de nossa vida: lar, trabalho, comércio,
igreja, autoridade, colégio (colar na prova), amizades, etc.
Leia Provérbios 19.5,9 e 22 e responda: Porque devemos deixar a mentira?
_______________________________________________________________________________
Leia João 8.44 e responda: Porque Deus condena a mentira? ______________________________
_______________________________________________________________________________
Alcoolismo
Leia Efésios 5:18 e responda: Qual deve ser a nossa atitude em relação à bebida alcoólica?
_______________________________________________________________________________
Leia o texto de Romanos 13:13 e responda: Como devemos andar?________________________
_______________________________________________________________________________
A um cristão não cabe viver nos prazeres de qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele deve antes
viver em sobriedade de mente, clareza de pensamentos, e firmeza de conduta.
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Com o uso de bebidas alcoólicas temos visto as conseqüências na vida de tantas pessoas: Perca da
consciência, da sobriedade e da razão, desequilíbrio nervoso, doenças relacionadas ao álcool,
confusão dentro das famílias, inimizades, através de brigas, discussões, confusões, acidentes dos
mais diversos tipos, gerando estragos e muitas mortes, problemas relacionados ao sexo, adultérios,
prostituição, etc.
Vício de Fumar
O cristão não precisa de vícios para acalmar os nervos, deixar a ansiedade ou para esquecer os
problemas. Através da oração, recebemos de Cristo completa paz. Dentro dos vícios, um se
destaca entre as pessoas, que é o vicio de fumar. Este vício traz grandes malefícios. Vejamos:
1. Faz grande dano ao corpo. Além do câncer no pulmão, o fumo aumenta em até 30 vezes o
risco de câncer de boca, laringe e esôfago, além de estar ligado a tumores malignos em mais
outros órgãos;
2. Incômodos e prejuízos às pessoas que não fumam.
3. Mau exemplo para as crianças (as crianças procuram seus valores nos adultos, que muitas
vezes são fumantes);
4. Dados mundiais mostram que bebida alcoólica e o cigarro têm sido responsáveis pela
terceira maior causa de morte no mundo inteiro, perdendo apenas para o câncer e acidentes de
trânsito.
Os Jogos de Azar Por Dinheiro
Estes jogos incluem as cartas, loteria esportiva, tele-sena, rifas, bingo, jogo do bicho e qualquer
outro tipo de jogo por dinheiro. Os jogos de azar são uma contradição dos ensinos de Cristo. O
próprio nome “Jogos de Azar” já diz isso. Geralmente a chance de uma pessoa ganhar na “TeleSena” é menos do que 1 em vinte milhões. Teoricamente é possível, mas praticamente não é.
Leia I Tm 6: 17 – 19 e responda: Qual deve ser a riqueza que devemos desejar? (v.18)_________
______________________________________________________________________________
Leia I Timóteo 6:9-10 e responda: O que geralmente acontece com aqueles que querem ficar ricos,
sem o esforço do trabalho? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Os jogos de azar tendem a produzir uma dependência psicológica, por serem excitantes. É muito
difícil jogar uma só vez. Se a pessoa perde, ela joga outra vez para recobrar o que perdeu. Se
ganha, deseja aumentar o ganho. É uma cobiça de grande soma de dinheiro de maneira fácil, sem
o esforço das próprias mãos, sem trabalho.
Pesquisas têm demonstrado que quase todas aquelas pessoas que ficaram ricas por estes meios,
tiveram suas vidas arruinadas. Algumas abandonaram suas famílias, outros caíram na
perversidade, ou abandonaram a Deus, e ainda outros (o maior número) perderam tudo e estão
mais pobres do que antes. É justamente por isso que os jogos de azar são condenados por Deus.
Mais ainda porque a pessoa, ao invés de usar o dinheiro em alguma coisa útil, ela joga ao vento, à
ilusão e ao diabo.
Um discípulo verdadeiro busca forças em Deus e procura ser livre de todas essa cadeias que acabamos
de ver. Se você ainda tem dificuldade em alguma dessas área, compartilhe com seu discipulador e peça
que ele ore com você para que você seja completamente livre de toda prisão pecaminosa, carnal e
maligna.

TAREFAS
1.
Texto para decorar: João 8.36
2.
Leitura diária: Efésios 4:25-32; Mateus 6:19-21; Gálatas 5.16-26; I Coríntios 6:13-20;
I Pedro 1:13-23
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Como estudamos, ser discípulo de Jesus é um compromisso muito sério, e requer de nós uma vida
exemplar. A nossa vida deve ser totalmente transformada para a glória de Deus. Em nosso
próximo encontro estaremos estudando uma outra área em que devemos buscar a restauração. Será
no dia _____/_____/______, às _________ hs.
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