
Conclusão:
O amor de Deus n�o faz acep��o de pessoas. Ele deseja alcan�ar 

todos os povos com o Seu Evangelho de Salva��o. Quando amamos a 
Deus, expressamos este amor na vida do disc�pulo. Permanecemos no 
amor de Deus fazendo disc�pulos e disc�pulas para o Senhor Jesus. 

Pai eterno, o teu reino vai al�m do espa�o e do tempo; concede que neste 
mundo de constantes muta��es nos fixemos naquilo que permanece para 
sempre. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

6� Domingo da P�scoa
O Amor Materno e o Discipulado

Jo�o 15.1-8
 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que voc� 

recorda de sua m�e?
 Leitura Inicial: Jo�o 15.9-17

Introdução:
O amor de uma verdadeira 

m�e � um mist�rio que 
experimentamos, mas n�o 
conseguimos explicar.

Podemos afirmar que � uma Simbiose. “A simbiose implica uma 
inter-rela��o de tal forma �ntima entre os organismos envolvidos, que se 
torna obrigat�ria”. 

� um amor imposs�vel de ser negado. A m�e est� ligada ao filho 
pelo cord�o umbilical do amor. E Isso dura para sempre. 

No discipulado, a figura da m�e � utilizada para explicar a rela��o 
entre o discipulador e seus disc�pulos.  Em G�latas 4.19 Paulo diz: “Meus
filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, at� ser Cristo formado
em v�s”.

Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o amor que nos leva a
fazer disc�pulos no modelo Divino e no exemplo da m�e.
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I. Deus ama sem fazer acepção de pessoas
Uma m�e verdadeira ama todos seus filhos igualmente. N�o faz 

acep��o. 
Assim � Deus para a humanidade. 
Contudo, foi dif�cil para os ap�stolos aprender esta verdade 

espiritual. Em um primeiro momento acreditavam que a salva��o de Deus 
era apenas para o povo eleito de Israel. N�o viam a possibilidade de um 
gentio ser salvo sem antes se converter ao juda�smo. 

Atos dos Ap�stolos relata que Pedro estava em Jope quando teve 
uma vis�o de um len�ol com animais imundos e ouviu uma ordem que 
deveria mat�-los e come-los.  

Pedro respondeu que, como judeu, nunca comeu coisas impuras. 
Mas Deus lhe exorta que n�o deveria julgar imundo o que Ele purificou. 

Logo ap�s, chegaram uns homens de Ces�rea para conduzi-lo a 
casa de um gentio chamado Corn�lio.    

Ao chegar � casa de Corn�lio e receber seu testemunho da vis�o 
que teve para cham�-lo, Pedro diz (Atos 10.34): “Reconhe�o, por verdade, 
que Deus n�o faz acep��o de pessoas”.  

Quando Pedro come�ou a pregar (44) “...caiu o Esp�rito Santo 
sobre todos os que ouviam a palavra”. Toda a fam�lia foi salva e batizada 
(Atos 10.45-48). 

Deus ama sem acep��o. Todos podem ser salvos e gozar da vida 
eterna. � este amor sem acep��o que deve nos levar a fazer disc�pulos e 
disc�pulas para o Senhor Jesus.

O disc�pulador pode escolher quem ser� seu disc�pulo? 
II. O Amor de Deus se estende até aos confins da terra

O amor de uma m�e n�o consegue enxergar dist�ncia. Mesmo com 
o filho longe, a m�e sente-se perto e � cercada de preocupa��es. 

Assim � Deus: Ele n�o est� apenas interessado em Israel, mas 
deseja que todos os povos conhe�am seu Evangelho. 

O Salmo 98.2 diz: “O SENHOR fez not�ria a sua salva��o; 
manifestou a sua justi�a perante os olhos das na��es”. O v.3 diz que 
“todos os confins da terra viram a salva��o do nosso Deus”.

Somente o amor a Cristo e as pessoas, nos impulsiona a fazer 
disc�pulos de todas as na��es para o Senhor Jesus. 

O amor de Deus abre os nossos olhos para o sofrimento dos povos 
n�o alcan�ados. 

Voc� conhece algum mission�rio que tem trabalhado no 
discipulado em outros pa�ses? 

III. É este amor que nos leva a fazer discípulos - I Jo�o 4.7-10
A m�e cuida de seus filhos em todas as �reas. Ela discipula-os em 

todos os aspectos da vida. � um cuidado integral.
Assim tamb�m Deus est� interessado em nosso crescimento 

integral. � o seu amor que nos cerca de cuidados.  
I Jo�o 4.7-10 diz que “todo aquele que ama � nascido de Deus e 

conhece a Deus”. � justamente este amor que nos leva a fazer disc�pulos. 
Somos impulsionados pelo amor ao pr�ximo.

A nossa salva��o � uma a��o de Deus. (9) “ Nisto se manifestou o 
amor de Deus em n�s: em haver Deus enviado o seu Filho unig�nito ao 
mundo, para vivermos por meio dele. (10) Nisto consiste o amor: n�o em 
que n�s tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu 
Filho como propicia��o pelos nossos pecados.

O que nos motiva a investir tempo no disc�pulo � o amor que um 
dia foi investido em nossa vida. � uma forma concreta de gratid�o a Deus. 

O discipulado tem data e hora. Voc� tem investido na vida de seu 
disc�pulo? 
IV. Precisamos permanecer no amor - Jo�o 15.9-17

Todo filho precisa reconhecer o amor de sua m�e e permanecer 
neste amor. 

O disc�pulo do Senhor Jesus, da mesma forma, precisa permanecer 
no amor conforme Jo�o 15.9-17. Fomos cercados pelo amor de Deus e 
hoje precisamos permanecer neste amor (9).

Permanecemos no amor quando guardamos os mandamentos de 
Jesus (10), e isso faz com que nossa alegria seja completa (11). 

Seu mandamento � �nico. Jesus diz: “O meu mandamento � este: 
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei” (12).

Seu amor foi concretizado em sua morte na cruz (13) e hoje 
demonstramos nossa gratid�o ao seu sacrif�cio, fazendo o que Ele nos 
manda (14).  Assim nos tornamos amigos de Jesus (15).

Fazer disc�pulos e cuid�-los, conforme nos ensinou o Senhor Jesus, 
� sin�nimo de permanecer no amor. 

Nossos frutos, neste aspecto, s�o as pessoas que Deus colocou em 
nossa vida. Fomos escolhidos, pelo Seu amor, para dar frutos e nossos 
frutos precisam permanecer (16). O �nico caminho para o discipulado dar 
certo � o amor. O Evangelho de hoje conclui dizendo (17): “Isto vos 
mando: que vos ameis uns aos outros”.

Como demonstrar amor pelo disc�pulo? 


