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COMUNA – ESBOÇO DE MENSAGENS 
SÉRIE: INACREDITÁVEL 
OBJETIVO: MARCAR A GERAÇÃO, GERAR IMPACTO, MUDANÇA, TRANSFORMAÇÃO E 
DESENVOLVER PESSOAS. 
BIBLIOGRAFIA: Pr. Nestor de Morais Junior 
 

 
MENSAGEM 01  

Princípio – Discípulo 
 
Tema - Quando me torno um verdadeiro discípulo  
 
INTRODUÇÃO – SENTIR 
 
Joao 20, 19 – 23 – “Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos 
reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: 
“Paz seja com vocês!” Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-
se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me 
enviou, eu os envio”. E com isso, soprou sobre eles e disse: “Recebam o Espírito Santo. Se 
perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não os perdoarem, não estarão 
perdoados”.” 
 
 
APRENDER 
 
Quantas vezes existem portas que estão trancadas dentro de nós em nossas vidas 
corações duros, marcados pelas escolhas erradas, mas a palavra de Deus nos 
garante que ao cair da tarde os seus discípulos estavam com medo trancados, preso 
pelo fracasso, perdidos por estarem sozinhos sem seu mestre. Jesus não estava mais 
com eles e então Jesus entra, pois-se no meio deles e disse paz seja com vocês. 
E neste dia é dia de recebermos o senhor como único e salvador de nossas vidas. 
Assim como o Jesus foi enviado agora nós seremos enviados e para isso precisamos 
ser parecidos como discípulo de Jesus. 
Jesus soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. 
 
Isaias – 58,11-12 - “O Senhor o guiará constantemente; satisfará os seus desejos numa terra 
ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como 
uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os 
alicerces antigos; você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias.” 
 
REFLETIR 
 
Quais são as características de um discípulo? 
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Como faço para me tornar um discípulo de Jesus? 
O que esta faltando na minha vida para que eu me torne o discípulo que Jesus espere que eu 
seja. A começar da minha casa, da minha célula, no meu trabalho, na faculdade? 
 
 APLICAR 
 

1. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, quando o nosso entendimento é aberto 
para compreender as escrituras – Lucas 24.45 - “Então lhes abriu o entendimento, 
para que pudessem compreender as Escrituras.” 

2. nós nos Arrependemos dos nossos  ,discípulos de Jesus amosQuando nos torn
“e que em seu  - 48 –Lucas 24.47 . pecados e nos tornamos Testemunhas de Cristo

nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, 
começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas.” 

3. Lucas . , somos revestidos de poder do altoQuando nos tornemos discípulos de Jesus
“Eu envio a vocês a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem  - 24.49

Espírito “Mas receberão poder quando o  -Atos 1.8  revestidos do poder do alto”.”
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 
Judeia e Samaria, e até os confins da terra”.” 

4. imitamos a Cristo e obras maiores iremos , Quando nos tornemos discípulos de Jesus
a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras “Digo  - Joao 14.12realizar. 

que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo 
para o Pai.” 

5. cheios de  anunciamos as boas novas ,Quando nos tornemos discípulos de Jesus
“Pois assim o Senhor nos ordenou: “ ‘Eu fiz de você luz  - 49 e 52-Atos 13.47. alegria

para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra’ ”. Ouvindo isso, 
odos os que se e bendisseram a palavra do Senhor; e creram t-os gentios alegraram

haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda 
Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.”. a região  

6. Atos vor. , temos as suas mãos ao nosso faQuando nos tornemos discípulos de Jesus
“A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao  - 24 – 111.2

Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles 
ficou enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, 

alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um 
homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé; e muitas pessoas foram acrescentadas 
ao Senhor.” 

7. covardia, mas não temos um Espírito de  ,Quando nos tornemos discípulos de Jesus
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia,  -2 Timoteo 1.7 poder, amor e equilíbrio. 

mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 
 

Pr. Nestor de Morais Junior 
Comunidade da Graça Arujá 

01/09/2019 

RECADOS IMPORTANTES: 
DIA DAS CRIANÇAS  Dia das crianças mobilizar as células para o evento e doações. 
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MAG 07/09 MAG ATMOSFERA 
MULHERES  24/09 – MULHER PLENA - PRIMAVERA. Pra Alessandra 
CULTO 08/09 Pr. Osmar - culto as 9:30. 
 


