
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

Quando Vivemos Debaixo de um Discipulado 

II RÉIS 6:1-7 

 

I - O DISCIPULADO DEVE AMPLIAR A NOSSA VISÃO - V.1  

 

“... o lugar é estreito demais para nós...”! 

O Discipulador precisa levar o discípulo a Lugares Altos, fazendo com que os próprios discípulos descubram que 

“o lugar ficou pequeno”... Vamos crescer! Vamos avançar! Não podemos ficar do mesmo jeito, na mesma 

situação: espiritual, emocional, financeira... 

O Discipulador precisa levar o discípulo a ampliar a sua visão, levando-o a pensar Grande! - A sua casa está 

pequena para o seu tamanho... o seu carro ficou pequeno ... o seu trabalho está pequeno ... a sua conta bancária 

esta pequena ...! 

 

II - O DISCIPULADO PRECISA LEVAR O DISCÍPULO A SE INCOMODAR E NUNCA SE ACOMODAR 

 

“Estreito demais”...TSAR: estreito, dificuldade, opressão, aflição...! 

Tem gente que se acomodou na vida com muito pouco e vive em opressão , em acomodação total ... acha que está 

bom assim mesmo, que Deus quer assim... - Nos Servimos a um Deus Grande, Exagerado, Próspero e que deseja o 

melhor da terra para nós ... 

Tem gente que vive em Aflição no Casamento, na Família, no Trabalho ... e acha que não pode mudar ... Vive em 

Opressão nas Drogas, Prostituição... e acha que não consegue mais se libertar... JESUS nosso DISCIPULADOR 

continua Libertando todo aquele que quer ... que vem a Ele... que vai à luta ... que não se acomoda...!!! 

 

III- O DISCIPULADO É DESENVOLVIDO EM EQUIPE ONDE UM AJUDA O OUTRO - V. 2 

 

“Vamos ... cada um de nós ...”! 

Veja que o Profeta não faz o trabalho sozinho ...! O que ele faz é ABENÇOAR (V.2 e 3): IDE; EU IREI! 

O PROFETA SERVE e não Se serve dos discípulos ... Isso seria uma relação doentia e de abuso de autoridade... ! 

O êxito da Equipe está na Unidade da Equipe: Salmo 133! 

Nós discípulos precisamos nos ajudar mutuamente! 

Nós discípulos precisamos cada um fazer a sua parte para conquistarmos o nosso alvo comum! 

 

IV- O DISCIPULADO É ESSENCIALMENTE UM LUGAR DE MILAGRES 

 

No Discipulado, Ferro boia! 

No Discipulado Casas são construídas ... Territórios são alargados... Conquistas Sobrenaturais acontecerão ... 

O Machado era emprestado... mas que pobreza ... eles não tinham um machado ...? - O Profeta não deixou os 

discípulos passarem vexame ... Deus fez o milagre acontecer...! 

DEUT 28:12 “... emprestaras a muitas gentes, porem tu não tomarás emprestado ...”! 

O Discipulador Precisa Tomar a iniciativa, LIDERAR, agir ... ele não pode ficar inerte, parado, lamentando ... - 

ELE AGIU: Onde Caiu? Cortou o Pau... Lançou... fez flutuar o ferro! 

 

CONCLUSÃO: Qual é o seu problema? Qual é o milagre que você está precisando ? 
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