
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

PENIEL
Prepare-se para o

Retiro Distrital de Renovação Espiritual 
2� Domingo Comum

Discípulos do Cordeiro de Deus
Jo�o 1.35-42

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� gosta 

de mudar de casa?
 Leitura Bíblica: Jo�o 1.35-

42

Somos disc�pulos de uma 
pessoa: O Senhor Jesus. Ele � o 
Cordeiro de Deus que tirou os 
pecados do mundo. O Evangelho 
ir� nos mostrar o encontro com 
Cristo e o verdadeiro discipulado.

I. João aponta o Cordeiro de Deus
Precisamos conhecer aquele a quem desejamos seguir. � 

imposs�vel seguir quem n�o conhecemos. 
O discipulado exige conhecimento e intimidade com o Senhor. 

Algu�m precisa nos apontar o caminho e nos auxiliar nos primeiros 
passos. Esta � a fun��o de Jo�o Batista. 

O Evangelho diz que Jo�o estava (35-36) “na companhia de dois 
dos seus disc�pulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus”!

Jesus � o Cordeiro que permanecer� para sempre. Apocalipse 
21.23 diz: “A cidade n�o precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem 
claridade, pois a gl�ria de Deus a iluminou, e o Cordeiro � a sua l�mpada”.
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Muitas coisas no mundo s�o passageiras. Mas o Cordeiro de Deus 
� Eterno. Precisamos apontar as coisas eternas ao mundo. As pessoas 
precisam conhecer o Cordeiro atrav�s da nossa vida e testemunho.

Quem te apresentou o Cordeiro de Deus? 

II. Os discípulos seguem o Cordeiro
No momento que conhecemos o Cordeiro de Deus, temos a op��o 

de segui-lo ou ignor�-lo. O Evangelho diz que (37) “os dois disc�pulos, 
ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus”.

Esta � a op��o transformadora. N�o desejamos apenas ouvir falar 
do Senhor. Nosso projeto de vida � segui-lo na “radicalidade” do 
discipulado e da santidade. 

Os dois disc�pulos desejaram morar com Jesus. O Evangelho diz 
(38-39): “E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que 
buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e 
vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando; e ficaram com ele 
aquele dia, sendo mais ou menos a hora d�cima”.

Seguir a Cristo significa literalmente “morar com Ele”. Quando 
decidimos andar no caminho do Cordeiro aborrecemos muitos interesses. 
Jesus diz em Lucas 14.26: “Se algu�m vem a mim e n�o aborrece a seu 
pai, e m�e, e mulher, e filhos, e irm�os, e irm�s e ainda a sua pr�pria vida, 
n�o pode ser meu disc�pulo”.

Seguir a Cristo implica caminhar em seus mandamentos e estar 
disposto a enfrentar oposi��es.

Voc� j� teve que enfrentar oposi��es por causa do Evangelho de 
Cristo.

III. Os discípulos fazem novos discípulos do Cordeiro
Um dos dois disc�pulos de Jo�o que seguiram a Jesus foi Andr�, 

irm�o de Pedro. Ele tem um encontro com Cristo e sai transformado para 
fazer novos disc�pulos. 

Ele sai da casa de Jesus, acha Pedro e diz (41): “Achamos o 
Messias”. Este testemunho foi acompanhado pela pr�tica: (42) “o levou a 
Jesus”. 

Neste encontro Pedro tem o nome transformado. Jesus olha para 
ele e diz: “Tu �s Sim�o, o filho de Jo�o; tu ser�s chamado Cefas (que quer 
dizer Pedro)”.

Andr� foi um verdadeiro disc�pulo. Ele fez novos disc�pulos.
Temos esta ordem do Senhor em Mateus 28.19: “Ide, portanto, fazei 

disc�pulos de todas as na��es, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 
do Esp�rito Santo”.

� lament�vel entrar em um novo ano e perceber que n�o 
cumprimos a vontade de Jesus. Precisamos da gra�a de Deus e do desejo 
de cumprir a Vontade de Jesus. Quem encontra com Cristo precisa levar 
novas vidas a salva��o. Verdadeiros disc�pulos fazem novos disc�pulos. 

Quantos disc�pulos voc� deseja fazer este ano?

Conclusão:
O Evangelho nos desafiou nas seguintes �reas:
Precisamos apontar o verdadeiro salvador ao mundo. As pessoas 

necessitam conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 
Contudo, seguir a Cristo implica caminhar em seus mandamentos e 

estar disposto a enfrentar oposi��es.
As pessoas que tem um verdadeiro encontro com Cristo trabalham 

para levar novas vidas a Salva��o. 
Que Deus aben�oe nossa miss�o de fazer disc�pulos e disc�pulas 

para o Senhor Jesus. 

Oração 
� Deus, que maravilhosamente criaste e ainda mais maravilhosamente 
restauraste a dignidade da natureza humana; concede que participemos da 
vida divinal de teu Filho Jesus Cristo, que se humilhou para participar de 
nossa humanidade, o qual vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um 
s� Deus, agora e sempre. Amém. 


