Estudo para Células – 19/10/2016
Tema: DISCIPULADO, de quem é a responsabilidade?

Temos visto que muitos não têm valorizam o discipulado porque em algum momento se
decepcionaram com seu discipulador. Discipulado não é uma invenção humana e sim uma ordem
do senhor Jesus. Mas, porque alguns funcionam e outros não? Vamos ver o discipulado de dois
homens.

1. O discipulado de Elias com Eliseu (2º reis 2:1-15)
Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros, seu principal objetivo não
era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o senhor. Se os nossos motivos
forem honestos, não precisaremos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao
senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos, e nos livrar de
qualquer egoísmo. Se desejarmos obter ajuda do espírito santo, precisamos estar prontos para isso.
 Discipulado de Elias com Eliseu nos ensina que:
 Quando o discípulo quer nada vai impedi-lo de crescer.
 Nem as lutas, trabalho, família... nada!
 Eliseu tinha prazer em estar com seu discipulador
Elias disse: fica aqui, (por três vezes) mas Eliseu sempre repetia a mesma coisa: não
te deixarei... o verdadeiro discípulo sempre quer estar junto. o discípulo é quem deve
ir atrás do seu discipulador. Só os orgulhosos não vão atrás de ninguém.
 Era submisso a Elias (1 Reis 19:19-21)
 Praticava o que aprendeu (2 Reis 2:14)
Deus dará para você aquilo que seu discipulador tem (a mesma unção ou até maior)
 Resultado disso:

 Herdou porção dobrada de unção sobre sua vida.
Todo discipulador tem uma unção para passar para o seu discípulo, por isso é
preciso ter vida com Deus para transferir essa unção.
Discipulado é um relacionamento onde há uma transmissão, transferência daquilo
que você tem, para cumprir o propósito de Deus.
2. Discipulado de Eliseu com Geasi

2 Reis 4:38 - voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra; e os filhos dos (discípulos) dos
profetas estavam assentados na sua presença; disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e
faze um caldo de ervas para os filhos (discípulos) dos profetas.
Geasi era discípulo do profeta Eliseu, que se tornou um grande profeta, ele era conhecido como o
homem de Deus.
Eliseu escolheu Geasi para ser o seu sucessor, ele investiu seu tempo na vida dele, mas,
infelizmente Geasi não correspondeu nem entendeu o propósito do seu chamado (2 Reis 5:1, 6-16,
20-27)
Naamã era uma celebridade, um líder de renome, um oficial de sucesso, era o grande comandante
do exército do rei da síria, era uma autoridade em uma das maiores nações da sua época, porém,
era leproso.
O rei da síria envia uma carta ao rei de Israel para que este o cure da sua lepra.
Quando o rei de Israel lê a carta, rasga suas vestes e diz: sou eu porventura Deus, para matar ou
vivificar? Ele esta querendo guerra contra mim.
Eliseu disse ao rei: deixa ele vir, pois saberá que há profeta em israel.
Quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu lhe manda uma mensagem dizendo: vai,
e lava-te sete vezes no rio Jordão e ficara limpo.
Naamã fica indignado, sai dali reclamando... até que conseguem convence-lo a se lavar... ele fica
curado e volta para agradecer e também para lhe dar vários presentes. Mas, Eliseu recusou.
Vendo Geasi que Eliseu recusa os presentes, fica inconformado com a atitude de seu líder. Ele
corre atrás de Naamã e mente dizendo que Eliseu tinha mudado de ideia, que aceitava os
presentes.
Geasi encontrou a oportunidade perfeita para ficar rico, ele pega a recompensa que Eliseu rejeitou.
 O que aprendemos aqui?
 A motivação de Geasi não era correta
 Era capaz de mentir, enganar, para conseguir o que queria.
 O benefício pessoal era mais importante do que servir a Deus.
 Não valorizava sua liderança (quantos queriam estar no lugar de Geasi)

Onde Eliseu errou como discipulador de Geasi?

Geasi acompanhou Eliseu e viu grandes milagres.
Eliseu lhe da oportunidade para ser usado por Deus, mas, ele nunca correspondeu, nunca
entendeu o seu chamado.
Apesar de andar com um homem de Deus, ele não conseguia entender as coisas espirituais.
Eliseu recusou a recompensa para mostrar que a benção de Deus não pode ser comprada.
Infelizmente muitos ainda não entenderam porque foram salvos.
A principal missão da igreja é reproduzir o modelo que Jesus deixou. Que modelo é esse?
Discipulado (Mateus 28:18-20)

O discipulado só funciona quando o discípulo reconhece a unção que está na vida do seu
discipulador e respeita.
É importante que o discípulo reconheça seu discipulador como um canal de Deus para abençoar
sua vida.
Discipulado é um instrumento de Deus para nos ajudar, nos curar.
Discipulado não é para ajudar Deus, pelo contrário, é para nos ajudar.
Deus não precisa do nosso socorro. Nós é que precisamos, necessitamos de seu socorro.
Geasi é o exemplo de discípulo que teve tudo nas mãos e não deu valor.
I Timóteo 4: 14-16
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do
presbitério.
medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás,
tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.

Geasi foi reprovado por não valorizar a unção que estava sobre a sua vida.
tinha tudo para ser um sucesso, mas, não deu valor.
Se perdeu no meio do caminho.
Seu fim foi trágico. Herdou a lepra de Naamã.

