
 

 
 

OS DISCÍPULOS QUE JESUS QUER QUE SEJAMOS 
 
Dia 5 | A marca do discípulo de Cristo 
 
 

PALAVRA 
 

“Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos”  
João 13.35 (NVT) 

 

Poucos textos nas Escrituras demonstram tão claramente quais são as marcas dos             
verdadeiros cristãos. Não encontramos na Bíblia nenhum tipo de oração especial que            
revele um discípulo, nem mesmo uma roupa ou um modo especial de falar. O amor é a                 
característica mais evidente de uma vida alcançada pela graça do Pai. O amor é a               
primeira característica do Espírito Santo que habita em nós (Gl 5.22). Meio pelo qual              
Deus se torna visível ao mundo em nosso caráter (1Jo 4.12). Quem não ama, não tem                
nenhum relacionamento com o Senhor, pois a essência de Deus é o amor (1Jo 4.7-8).               
Sabemos que o discípulo de Cristo será julgado justamente pelo amor ao próximo (Mt              
25.31-46). Por essa razão, os maiores mandamentos referem-se ao amor (Mc 12.28-31). 

Dessa forma, é importante diferenciar o amor bíblico do amor romântico. O primeiro é               
uma decisão, independente do que estou sentindo no momento. Jesus provou seu amor             
por nós ao morrer na cruz (Rm 5.8), mas não estava sentindo vontade de sofrer toda                
aquela dor e humilhação (Lc 22.42). Por essa razão, precisamos decidir amar, isto é,              
estarmos dispostos a dar nossa vida em favor de outros (1Jo 3.16-18). Cristo deu o seu                
tempo, sua paciência, seu esforço físico, sua compaixão e, de fato, entregou de sua              
própria vida por um mundo pecaminoso (Fl 2.5-8) e nós devemos também fazer a              
mesma coisa, principalmente fora da nossa zona de conforto. Sua carona não depende             
do caminho que geralmente faz, mas da vontade de ajudar alguém a chegar onde              
precisa. Sua doação de comida e roupas não é porque está sobrando na sua casa, mas                
porque deseja alimentar e vestir outras pessoas. O discípulo de Cristo é a resposta de               
amor num mundo cada vez mais egoísta e mau. A falta de amor é justamente uma                
característica do final dos tempos (Mt 24.10-12), inclusive a ausência de amor pela             
família (2Tm 3.1-5). Assim, Cristo ensinou que não devemos amar apenas os que nos              
amam de volta, mas sobretudo devemos amar as pessoas difíceis de serem amadas e              
até os inimigos (Mt 5.39-47). O amor bíblico tem a capacidade de doar-se sem esperar               
receber nada em troca, pois sabe que a recompensa vem do Senhor (Lc 6.27-35). O               
cristão não pode ter medo de amar e não receber amor, pois, de fato, Cristo já nos amou                  
primeiro (1Jo 4.18-21). O verdadeiro discípulo demonstra o amor de Jesus não apenas             
em palavras, mas em ações concretas (1Jo 3.18). Amar a Deus, amar o próximo e servir                
a todos é o mandamento que Cristo deixou a cada discípulo seu (Jo. 13.34). 
 
Para gravar essa mensagem no seu coração. Escreva o verso em envie para uma              
pessoa que você quer amar essa semana. Repita o procedimento com 3 pessoas.  

 



 

ANOTAÇÕES  
 

1. Escreva no seu caderno o que significa, na sua rotina, dizer que “o nosso amor               
provará que somos discípulos de Cristo”? 

 

2. Qual o conceito bíblico de amor em 1João 3.16 e João 15.13? Explique com exemplos               
o real significado dessa expressão. (Veja 1Jo 3.7 para ajudar)  

 

3. Leia 1 Coríntios 13.4-7 e substitua a palavra “amor” pelo seu nome. Qual dessas suas               
características não tem sido uma realidade? Como você pode mudar isso? 

 

4. O amor bíblico não é baseado no que sentimos, mas no que decidimos. Assim, como               
podemos amar pessoas de que não gostamos? Confira isso em Lc 6.27-35. 

 

5. Não podemos amar apenas com palavras, mas demonstrar isso em ações concretas            
(1Jo 3.18). Assim, relacione versículo com o exemplo prático de cumprí-lo: 

  
a) Rm 12.9-10 (  ) Suprindo as necessidades de todos, incluindo os inimigos. 
b) Rm 12.11-12 (  ) Sendo humilde, não contando vantagens sobre os outros.  
c) Rm 12.13-14 (  ) Elogiando com sinceridade sem esperar nada em troca.  
d) Rm 12.15-16 (  ) Tendo paz com todas as pessoas, sem buscar vinganças. 
e) Rm 12.17-18 (  ) Cuidando e orando por quem passa por problemas. 

 

PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido dar a minha vida como Cristo fez por mim. Farei __________________              
por uma pessoa desconhecida sem esperar nada em troca até amanhã. 
 
[ ] Eu decido praticar essa qualidade do amor ______________________________         
nos próximos 3 dias, porque sei que isso provará que sou discípulo de Cristo. 
 
[ ] Eu decido, mesmo contra minhas emoções, fazer o bem a quem tenta me fazer o                
mal. Farei o seguinte ato de bondade ________________________________________        
a esta pessoa ______________ na próxima semana. 
 
[ ] Eu decido ______________________________ porque quero amar como Cristo. 
 

 
ORAÇÃO   
 
“Jesus, obrigado pelo seu exemplo em me amar a ponto de se entregar na cruz para me                 
salvar. Peço-lhe oportunidades para que eu ame meus familiares (nomes), meus           
colegas (nomes), meus vizinhos e conhecidos (nomes). Também peço forças para amar            
até mesmo quem deseja me prejudicar (nomes), pois este é o seu mandamento. Quero              
que o seu amor, expresso na minha vida, possa provar ao mundo que sou seu               
discípulo(a). Em seu nome eu agradeço. Amém.” 

 


