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DISCIPULADO:  O SEGUIDOR DE CRISTO – II I 
Dois quesitos imprescindíveis ao consol idar do tornar-se um 

discípulo foram pontuados em minhas observações:  a humildade e a 
vontade. Dentro dessa abordagem falta uma: a inic iat iva. Esta, a 
inic iat iva do querer crescer na graça e conhecimento do Senhor, 
somente é possível quando há humildade, pois esta se expressa pelo 
reconhecimento da necessidade pessoal de crescimento e adequação a 
Cristo e sua Igreja; somente é possível quando há vontade de querer 
ser semelhante a Jesus, pois esta se expressa pelo abrir  mão do 
próprio “eu” para dar lugar à vontade de Cristo – o que leva à inic iat iva, 
que envolve o sair de onde se está para ir  de encontro à busca do 
aperfeiçoamento em Jesus.  

A igreja é o instrumento de Deus por excelência, tanto para o auto 
discipular quanto para ser veículo discipulador. Pois igreja é 
convivência de pessoas diferentes l igadas por um elo em comum – 
Jesus. Como forma de efetuar a interação e discipulado de seus 
membros, a igreja promove e real iza at ividades que proporcionam o 
crescimento e ot imização de seus “part ic ipantes at ivos”. Friso, “não de 
seus membros”, mas dos “part icipantes at ivos”, que inclui membros e 
não membros. As at ividades da Igreja Bat ista Monte Horebe que 
promovem o discipular são:  

As celebrações públicas.  São real izadas em dias e horários 
específ icos; são compostas por cânt icos, preces, compart i lhamentos e 
exposição da Palavra de Deus para edif icação e evangelização. 

Escolas de formação doutrinária e administrativa. São também 
real izadas em dias e horas específ icas; funcionam seguindo um 
curr ículo programático ou temát ico. Entre tantos temos: A Escola 
Bíbl ica Dominical;  Uniões de Treinamento; Estudos doutr inár ios e 
teológicos; laboratór ios de formação de l iderança. 

Projetos de assistência à comunidade.Cursos 
prof issionalizantes e de assistência social aos menos favorecidos; como 
o Projeto Uni-Vidas, Crescimento,  Qualidade de Vida, etc.  

Não será por falta de opções que o salvo em Jesus não irá 
crescer. Aquele que realmente deseja se apr imorar no conhecimento e 
graça de Cristo, há de se envolver no maior número de at ividades 
possíveis da Igreja Batista Monte Horebe. 
 


