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Introdução 
Porque Discipular 

 
 
 

A sabedoria depende da revelação de Deus e 
não da perspicácia humana. Jó 28:28 
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1. Introdução: Porque Discipular 
Quero começar aqui a deixar claro porque este livro é um dos mais importantes do curso. Junto com a 

necessidade de deixar algo escrito para meus filhos, este livro tem o assunto que me fez começar a 
escrever esta coleção e a criar o www.teologiapelainternet.com.br.  

 

Você com certeza chegará a esta conclusão até atingir a última página. 
 

Desde que entreguei minha vida a Jesus em 1975, tenho sido discipulado. Primeiro pelo meu pai, depois 
durante as escolas dominicais da 3ª IEQ de Curitiba em 1977 e 1978. Depois no Instituto Bíblico 
Quadrangular em 1978, culminando com discipulado um a um com o missionário americano Timothy Halls, 
da SEPAL - Serviço de Evangelização para a América Latina, no começo da década de 80. 

Isto significa que o discipulado moldou o meu caráter, saber e compromisso com Deus. 
Desde então como professor em escolas, colégios, faculdades, tenho servido a Cristo, não como 

desejaria, mas como posso. 
Sou um privilegiado porque pude entender a importância do discipulado desde o início de minha tenra 

vida cristã. 
 

Como disse Nilton Antonio de Souza:1 
Cada vez me convenço mais de que o discipulado é a única estratégia capaz de nos levar à 

conquista do mundo para Cristo. Trata-se da mais importante atividade da Igreja e, por 
conseguinte, de cada crente. Todas as ações de uma igreja deveriam ter como objetivo principal 
fazer discípulos. Às vezes, invertemos o mandamento: enfatizamos a edificação da igreja, e não 
das pessoas; desejamos instituições fortes, e não crentes fortes. Discipulado é forjar pessoas 
comprometidas com o Senhor, capazes de impactar o mundo em cada geração.  

 

Discipulado é vida na vida! É transmissão de vida, e não apenas de conhecimentos.  
 

É a maneira divina para evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais. É o 
único método que produz crentes maduros que poderão cooperar na transformação de um povo e 
evitar a sua deterioração espiritual e moral.  

 
Portanto, este curso é sobremodo importante. 
 

É o curso mais direcionado para o Reino de Deus que existe. 
 

É o curso que não cria crentes, pastores ou teólogos, mas ministros, discípulos e discipuladores. 
 

Como já dizemos antes, depois de concluído todo o curso, e se assim você desejar, você mesmo pode 
ministrar este curso integralmente, através de discipulado a seus alunos, usando este mesmo material com 
que está aprendendo. 

Nós queremos multiplicar o conhecimento da Palavra de Deus através de nossos alunos, futuros mestres 
ou rabis. 

 

Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mt 4:19 
 

1.1. Responda por quê? 
 
1. Porque depois de Josué cada um fazia o que bem queria. 
 
2. Porque depois de cada juiz de Israel, o povo voltou à idolatria e até voltou à escravidão. 
 
3. Porque depois de Salomão o reino se dividiu e foi tornado escravo. 
 
4. Porque sempre depois de um bom rei vinha um péssimo rei. 
 
5. Porque depois de José (filho de Jacó) aconteceu 430 anos de escravidão. 
 
 

 
1 http://www.eclesia.com.br/colunistasdet.asp?cod_artigos=731 (saiu do ar) 



Curso de Teologia Ministerial - CTM      Discipulado – O Segredo das Civilizações Bem-sucedidas  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br  9 

Porque dentre os maiores personagens bíblicos encontram-se 1º os nomes de: 
Moisés   
 
Davi 
 
Jesus 
 
Paulo 
 
Elias 
 
E João Batista? 

 
A resposta é porque estes personagens acima faziam e fizeram discípulos. 
 
A resposta às questões deste item 1.1. acima é porque cada um daqueles não discipulou. 
 
A resposta para o sucesso no ministério é Treinamento (ou capacitação como acho melhor) 
de Liderança. 
 
O que o bom cristão deve fazer é seguir os passos de Jesus - imitá-Lo: isto é, discipular. 

 

Vamos responder a cada questão: 
1. Josué não discipulou, não treinou nenhum general ou coronel para tomar o seu lugar. Resultado: o 

povo fazia o que queria e não obedecia aos mandamentos divinos. Jz 2:10-11. 
 
2. Cada juiz de Israel não passava seu conhecimento, sua bagagem administrativa e espiritual para um 

sucessor. O povo então voltou à idolatria e escravidão. 
 
3. Salomão, apesar de toda sua sabedoria, não discipulou seus filhos ou outra pessoa com esta 

sabedoria e com os mandamentos divinos, o que poderia ter evitado muita dor e sofrimento. O reino se 
dividiu, e povos vizinhos invadiram os reinos de Judá e Israel, e o povo foi levado escravo. 

 
4. Cada rei de Israel achava-se autoridade (grandioso) demais para treinar, capacitar, discipular alguém 

para assumir seu lugar. Resultado, sempre houve reis e filhos de reis maus, ímpios, que desobedeceram a 
Deus e até cultuavam ídolos e deuses estranhos. 

 
5. José não tinha outro para discipular e colocar em seu lugar para amolecer o coração do faraó 

sucessor. Resultado: quando José morreu, o Faraó e os principais do Egito endureceram contra o povo de 
Deus e o escravizaram com duras penas e regras, culminando com cerca de 430 anos de escravidão. 

 
Resumindo: o resultado foi o fracasso! 
 
Mas os grandes personagens bíblicos discipulavam: 
 

Moisés .................. discipulou Josué 
 
Davi ....................... Salomão 
 
Jesus .................... os 12 
 
Paulo ..................... Timóteo, Tito, Barnabé... 
 
Elias ...................... Eliseu e outros - havia escolas de profetas em Gilgal, Jericó e Betel (II Rs 2)  
 
João Batista .......... André e provavelmente João, entre outros. João 1:35,40 
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1.2. Diálogo na Igreja Primitiva 
Vocês a todo momento me veêm falando da Igreja Primitiva. Porque? Porque na igreja primitiva: 

- Não tinha papa ou imperador palpitando. 
- Não tinha política influindo na igreja. 
- Não precisam de locais para igrejas ou templos para propagar a Palavra de Deus. 
- O dinheiro era repartido com todos e não acumulado para sustentar uns poucos. 
- Era mais missionária. 
- Não se criava doutrinas, mas sim seguia-se a Cristo. 

 
Podemos agora aqui imaginar um diálogo de um membro da IGREJA primitiva com alguém que estaria 

chegando no meio deles: 
- Olá irmão, eu tenho notado que você é recém chegado à nossa IGREJA. é verdade?  
- Sim! É verdade - responde o novato. 
- Eu também estou notando a sede em seu coração para experimentar o que estamos experimentando 

aqui. Estou certo? 
- Sem dúvidas. Estou ávido. 
- Pois é, a nossa IGREJA funciona à base de grupos pequenos.  
- Nos reunimos “de casa em casa”. Eu por exemplo, pertenço a um grupo destes… você não gostaria de 

conhecê-lo? 
- Como funcionam os encontros do grupo? - Indaga o recém-chegado. 
- Como eu disse, é um grupo caseiro composto de poucas pessoas. Isto para faciliar a comunhão, pois o 

alvo principal desse grupo é estabelecer relacionamentos positivos.  
- Seria algo apenas social… com cafézinho, pizza etc? Pergunta o novo membro. 
- Não! - exclama com ar de preocupação, o irmão veterano. Temos estudos da Bíblia, o compartilhar 

necessidades e oração uns pelos outros. 
- Oba! deve ser muito legal. O negócio parece ser bom e bastante espiritual...  
- Eu estou nessa querido!  

 
Em síntese, o que havia na IGREJA primitiva na verdade, era um real companheirismo: pessoa 

gastando tempo na companhia um dos outros. Isso vai além de um contato amistoso e de uma 
confraternização amigável. Aliás, este tipo de coisa nem mesmo se constitui como comunhão 
Bíblica. O que normalmente acontece, é apenas um “aperto de mãos”, um “tapinha nas costas”, 
uma “palavra de concordância”, e uma “oração rápida e mecânica”. O companheirismo é a base 
para cooperarmos em oração uns com os outros. Sem esta base, é quase impossível haver um 
ambiente de compreensão e de acolhimento na IGREJA. 

Pastor Josadak Lima 
 

1.3. Obra de Deus com Qualidade: continuando - Hoje 
Por muitos anos tenho ajudado a informatizar igrejas em denominações várias. Isto começou em 1993, e 

hoje são muitas centenas de igrejas informatizadas diretamente por nós, e dezenas de milhares utilizando 
nossos sistemas de administração (www.easyslides.com.br - foram mais de 500 mil downloads do sistema 
EasySlides Brazil e também mais de 500 mil downloads do SEI - Sistema Eclesiástico Integrado somente a 
partir de 2009). Muitas destas igrejas, ajudamos na parte organizacional também. Muitos dados foram 
recolhidos nestes muitos anos. 

 
Quero dar aqui uns poucos números, que mostram que muitas vezes pensamos estar no caminho certo, 

mas o fruto final, o objetivo final não está sendo alcançado. 
Esta informação abaixo vem de igrejas do Paraná (coletados em 25 igrejas pequenas, médias e 2 

grandes no ano de 2001 – não é diferente hoje, acredito mesmo que é muito pior): 
 
De cada 10 pessoas que aceitaram Jesus, 4 pessoas se batizaram naquela igreja onde aceitaram 

e somente 1 (uma) estava na igreja depois de 2 anos. 
 
E não importa o tamanho da igreja, se grande, média ou pequena. Aliás as pequenas tinham números 

ligeiramente melhores. 
Falando ironicamente: Isto sim que é fazer a obra de Deus relaxadamente. Jeremias 48:10. 
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Vamos analisar melhor os motivos 
Porque as pessoas não ficam nas igrejas, ou por que elas não estão compromissadas com o Caminho? 
Muitos são os motivos. Vamos ver alguns: 

1. Não entenderam o plano de Deus 
2. Não tiveram coragem em se entregar completamente ao Senhor 
3. Foram derrotados pelas fortalezas e obstáculos da vida 
4. Ninguém ensinou andar em vitória, com Cristo 
5. Nunca se entrosaram na igreja/célula 
6. Não são desafiados a crescer 
7. Zelam apenas por sua salvação 
8. Têm muitos problemas e senões 
9. Ninguém os ajudou a vencer o inimigo 
10. Não foram ensinados a viver em santidade 
11. Não participam das atividades da igreja 
12. Ninguém ensinou autoridade e/ou responsabilidade 
13. Ninguém os ensinou a ler a Bíblia e encontrar ali as respostas. 

 

Note que estes motivos têm de monte na igreja. E algumas igrejas e pessoas têm todos eles. 
Onde estamos errando? 
O que fazer para acabar com isto ou reverter? 
 

Capacitar os líderes para atuar com qualidade em tudo, em todos os setores, 
em todos os momentos. 

 
E para capacitar estes líderes, o que faço? DISCIPULADO!!! 
 

Não esqueça:  
Ensinar = Discipular.  
Discipular = encontrar as mesmas pessoas de hoje ainda na igreja (ou atuando fora, mas ligado na 

igreja) daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, na eternidade. Esta deveria ser nossa meta principal. 
 

1.4. O Segredo do Sucesso 
O sucesso da igreja que cresce hoje em dia com qualidade está no discipulado.  
O sucesso está na capacitação de líderes, de preferência contínua. Isto só é possível com discipulado. 
 

Perguntaram para Billy Grahan2, provavelmente o maior evangelista do século passado:  
Ao ser interrogado sobre o que faria se tivesse que pastorear um distrito missionário? 

“Escolheria doze homens e lhes daria tudo o que sou.”  Penso que uma das primeiras coisas que 
faria seria ter um grupo de oito, dez ou doze homens ao meu lado, que se reuniriam algumas horas 
por semana, dispostos a pagar o preço necessário. Isto exigiria tempo e esforço. Compartilharia 
com eles tudo que tenho, durante um período de dois anos. Daí então teria realmente doze 
ministros entre os leigos, que, por sua vez, tomariam oito, dez ou doze mais e os ensinariam.3 

 

Se Billy Grahan3 faria isto, quem somos nós para dizer diferente? 
 

Pare de pensar em denominação, em igrejas de concreto, em cargos e departamentos.  
Jesus não estava interessado em uma grande igreja. 
Jesus não estava procurando multidões. Veja item 1.5 abaixo para ter certeza disto. 
 

Jesus estava preocupado em produzir líderes. 
 

Por 3 anos, a igreja de Jesus tinha 12 seguidores.  
Depois 70, 120, 200, 3000 (na conversão do sermão de Pedro), hoje mais de 2 bilhões... 
Se você quer mudar o mundo segue Jesus. Não perca Jesus de vista. 
Se você quer ser bem-sucedido, estude Jesus, não o pastor, não o professor, não o secretário de 

missões da sua igreja, não o presidente da igreja. Segue a Jesus! 
 

 
2 Billy Graham, citado em “Senhor! Faz de minha Vida um Milagre”, Ray Ortlund (Barcelona, Editora CLIE, 1977) pg. 8. 

 
3 Estima-se que a audiência das cruzadas de Billy Grahn (que fez por mais de 80 anos) totaliza 210 milhões de pessoas em 185 
países. Se forem incluídos os programas de rádio e televisão, superaria os 2 bilhões de pessoas alcançadas. 
https://pastor.adventistas.org/pt/o-anciao-ontem-e-hoje/  e  https://batistasms.com.br/discipulado-a-maior-necessidade-da-igreja/  
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1.5. Quem era Jesus?   

 
 

João 6:35: Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim, de modo 
algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. 

 
Se você quiser ser um grande cristão, músico, obreiro, diácono, pastor, professor, presbítero, 

evangelista, missionário, imita Jesus. 
 
Jesus queria popularidade e sucesso? 
Era dono de denominação? 
Era fundador e o primeiro presidente de Religião? 
Era o guru das estrelas, dos atores, atrizes e ricos? 
 
Quem era Jesus? 

Jesus não veio à Terra criar religiões. 
Jesus não veio criar novas doutrinas e mandamentos. 
Jesus despreza a popularidade e o sucesso. 
Jesus foge do povo. 
Jesus estava preocupado em ensinar seus discípulos. 

 
Depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus teve compaixão daquele povo e foi mais fundo em 

seu discurso:  
“Se comerem deste pão terão fome, mas se comerem do pão da vida (da minha carne) não mais terão 

fome e se beberem do meu sangue, não terão mais sede.” 
 
Isto escandalizou todo mundo, que se retirou. Debandaram todos... 
 
Só ficou seus discípulos, perplexos. 
 
E ainda dizem assim: “Que palavras duras!!” 
 
Jesus optou em falar a verdade, não em ter sucesso.  
 
Entenderam por que Jesus não estava preocupado com multidões, mas sim em discipular os seus com 

a Verdade? 
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1.6. Ordem de Jesus 
Mateus 28:18-20: 
E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me 

dada toda a autoridade no céu e na terra. 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos. 

 
João 14:12: 
Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê 

em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as 
fará maiores do que estas; porque eu vou para o Pai; 

 
Temos a autoridade de Jesus. Somos líderes natos.  
Nascidos para liderar, com autoridade para liderar. Agora 

precisamos cumprir sua determinação: 
 

Fazei discípulos - Discipulado é ordenança (ordem, mandamento, 
dever). Está em Mt 28:18-19. 

Batizando-os 
Ensinando-os - Esta é a parte que esquecemos, deixamos de lado, 

não achamos tão importante. 
 

A palavra "ensinar" que a Bíblia usa significa, no grego, levar alguém a aceitar algo novo.  
 
Este algo novo pode ser o desenvolvimento de novas habilidades ou um novo entendimento sobre a 

vida. 
 
Jesus mandou ensinar "todas as coisas que vos tenho ordenado".  
Essas "coisas" são encontradas nos Evangelhos, em Atos e nas Epístolas, além do Antigo Testamento. 

Enfim, temos a Bíblia inteira para usar na tarefa de ensinar os discípulos. 
 
Ensinamos não somente meros conhecimentos da mente humana, mas como viver diante de Deus.  
 
Não queremos discípulos com as cabeças cheias de fatos.  
 
Queremos crentes maduros que sabem discernir o certo do errado, o verdadeiro do engano, o bem do 

mal, ação em vez de reação, ética em vez da corrupção, a salvação em vez da perdição. 
 
A estratégia de Deus para o discipulado requer que ensinemos os outros a viverem vidas obedientes, 

sadias, com discernimento e bons frutos.  
Tito 3:8,14: Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que crêem em 

Deus procurem aplicar-se às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens. 
E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para 

que não sejam infrutuosos. 
 

ISTO É DISCIPULADO:  
O certo, a Verdade, o bem, a ação, a ética, a salvação, sua e de seus discípulos. 
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Discipulado ou Pregação? 
 
 
 

Ninguém é tão sábio que não possa aprender, 
nem tão tolo que não possa ensinar. 

Anônimo 
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2. Discipulado ou Pregação? 
Texto resumido do livro A Formação de Um Discípulo de Keith Phillips - aliás um livro de leitura obrigatória para quem quer se 

aprofundar neste tema. 

2.1. Jesus o Matemático 
Digamos que você seja um novo pastor. Está 
vislumbrado com sua carreira, e quer trazer todos 
quanto possa para Cristo. Já está até imaginando que, 
com sua eloquência, pode conseguir para Cristo no 
mínimo 1 (uma) pessoa em média por dia.  

 
Uma pessoa por dia, seriam então 365 pessoas no 

ano.  
 
E durante os 32 anos de sua vida produtiva, até sua 

velhice, conseguiria 32 * 365 = 11.680 pessoas.  
 
Iria para o céu e esperaria seu galardão. 
Jesus iria agradecê-lo pessoalmente.  
Iria te encontrar, Ele te cumprimentaria e todavia te 

diria:  
"- Porque não fez como Eu lhe havia ensinado?" 
 
Jesus mostrou-nos a fórmula há 2000 anos atrás: 

discipulado.  
 
E coloco discipulado aqui muito mais com o sentido de ensino da Palavra de Deus e das atividades 

corriqueiras do que aquele discipulado que muitos de nós conhecemos, carteira de sala de aula, aluno, 
professor, com muitas vezes rígidas normas de ensino e programas. 

 

Vamos fazer os cálculos? 
Jesus usou 12 discípulos e hoje somos mais de 2 bilhões de cristãos, sem contar os bilhões que já 

morreram. 
 
Em vez de 12, usaremos somente 1.  
 
Você terá um discípulo por ano. Só precisará atender um único discípulo por ano. 
 
Você passaria 24 horas com esta pessoa, nos 365 dias deste ano. 
 
Você ensinaria tudo que sabe para esta pessoa, e ela ainda te ensinaria muitas coisas. 
 
Se durante um ano inteiro estivesse envolvido somente com a educação cristã de 1 (uma) pessoa, após 

365 dias aquela pessoa seria um gigante espiritual.  
 
Depois de 1 ano sendo discipulada, esta pessoa estaria pronta para educar outros.  
 
No segundo ano, digamos então que eu e esta pessoa agora discipulássemos 1 (uma) pessoa cada um. 

Seriam 4 pessoas no 2º ano.  
 
No 3º ano, cada um dos 4 discípulos discipulariam também, já que estariam prontos. 
 
Agora cada 4 discipulariam outros 4 candidatos a gigantes espirituais, num total de 8 pessoas.  
 
No 4º ano, 8 x 2 = 16 pessoas...  
 
Ao final dos 32 anos, seríamos mais de 4 bilhões de pessoas. 
Veja o quadro confirmando estas contas. 
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Ano Evangelista/Pregador  O que Faz Discípulos/Ensina  
1 365 pessoas 2 pessoas 
2 730 4 
3 1.095 8 
4 1.460 16 
5 1.825 32 
6 2.190 64 
7 2.555 128 
8 2.920 256 
9 3.285 512 
10 3.650 1.024 
11 4.015 2.048 
12 4.380 4.096 
13 4.745 8.192 
14 5.110 16.384 
15 5.475 32.768 
16 5.840 65.536 
17 6.205 131.072 
18 6.570 262.144 
19 6.935 524.288 
20 7.300 1.048.576 
21 7.665 2.097.152 
22 8.030 4.194.304 
23 8.395 8.388.608 
24 8.760 16.777.216 
25 9.125 33.554.432 
26 9.490 67.108.864 
27 9.855 134.217.728 
28 10.220 268.435.456 
29 10.585 536.870.912 
30 10.950 1.073.741.824 
31 11.315 2.147.483.648 
32 11.680 4.294.967.296 

 
Mas note a mais importante particularidade. 
As 11.680 pessoas do pastor pregador seriam crianças espirituais, bebês na fé. 
Isto porque este pastor não teria tempo para aconselhá-las, ensinar ou orientar, pois a função dele é 

trazer para a igreja, e não manter na igreja. 
Talvez este pastor não tivesse tempo nem de mandar um cartão de aniversário ou natal na data certa 

para cada um dos seus 11.680 agregados. Necessitaria de uma equipe muito grande para isto. 
 
E quanto àquele que somente discipulou nestes 32 anos: 
Quantas pessoas discipulou o que começou no ano 1 e continuou nestes 32 anos? 
 
Se você respondeu 32 pessoas - acertou.  
Sim, o que começou o discipulado, ele discipulou somente os seus 32 discípulos (um por ano). 
Somente as primeiras 32 pessoas gerariam 4 bilhões.  
E para 32 pessoas podemos dar discipulado e ensino de qualidade ao longo de nossa vida cristã, 

inclusive visitando cada um pelo menos 1 vez por ano, e no Natal. 
 
Quero lhe afirmar aqui que, Jesus não voltou ainda, porque pregamos e não discipulamos. 

Mateus 24:14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho 
a todas as nações, e então virá o fim. 

Marcos 13:10: Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as 
nações. 

Apocalipse 14:6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para 
o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo,... 
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Você entende que somente quando chegar as Boas Novas do Evangelho em todo o mundo que Jesus 
poderá voltar, para não ser injusto na pena aplicada aos que não conhecem da Sua existência? 

 
Somos cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra. 
São 2,2 bilhões de Cristãos e cerca de 4,8 bilhões de pessoas não cristãs. 
Portanto este número de pessoas se alcançaria em no máximo 32 anos, somente se discipulando 1 a 1. 
 
Que se conclui? Estamos hoje operando de modo adequado? 
Na pregação o acréscimo ao Reino de Deus é uma PA - Progressão Aritmética -  

Soma: 1+1 = 2+1 = 3+1 = 4... 
No discipulado o acréscimo ao Reino de Deus é uma PG - Progressão Geométrica -  

Multiplicação: 1x2 = 2x2 = 4x2 = 8... 
 

 
 

2.2. Como começou a Igreja? 
Você já se deu conta que a igreja apostólica só teve seu primeiro templo por volta do ano 300 depois de 

seu início?  
No livro de Atos encontramos que na primeira pregação de Pedro quase 3 mil almas se converteram - 

onde eles colocavam esta gente toda? 
Durante três séculos a igreja do Senhor cresceu tremendamente através de células familiares, aquelas 

almas todas eram divididas entre os irmãos mais maduros na fé e eram adotados por eles. 
A partir daí, as reuniões eram feitas nas casas, nos bosques e até mesmo nas catacumbas, e as três mil 

almas multiplicaram-se. 
 

Os passos de Jesus 
 Jesus foi o iniciador da igreja, e para tal nos deixou o exemplo de como fazer: 

Primeiro passo: 
Para iniciar seu ministério público, o primeiro passo de Jesus foi ser batizado. 
Procurou quem era a autoridade do momento, João Batista, e foi atrás de 

obedecer a esta autoridade, de se submeter a ela. Respeito à autoridade. 
E em seguida jejuou (Lc 3:21-22, 4:1-2), isto é, consagração pessoal. 
 

Segundo passo: 
Jesus começou a pregar. É a parte da proclamação, da evangelização, o 

primeiro “ide”. 
 

Terceiro passo: 
Fez discípulos. É a estruturação do ministério, que garantirá sua eficaz 

propagação e permanência. 
 
Depois destas coisas começamos ver os resultados do ministério de Jesus. 
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Três anos mais tarde Jesus voltava aos céus, mas os seus discípulos saíram a proclamar, batizar e 
discipular outros.  

Começava a multiplicação!  
Jesus viveu aqui na terra 33 anos, destes, apenas 10% do tempo usou Jesus para o discipulado, porém 

em apenas 33 anos após a sua ascensão, os discípulos haviam completado a evangelização mundial dos 
países conhecidos de então, as 7 igrejas do Apocalipse, e tudo isto sem fax, telefone, computadores, 
ônibus, trem, avião etc. 

 
O trabalho central de Jesus foi o de formar discípulos. 
 

Não confunda Evangelizar, Pregar, com Fazer Discípulos 
A palavra discípulo aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos, e uma das maiores evidências de sua 

importância é a de ter sido incluída nas três últimas ordens de Jesus (Mc 16:15, Mt 28:18-20). 
 
a) Evangelizar é uma coisa, fazer discípulos é outra (At 14:21-22). 
 
b) Ser membro da igreja é uma coisa, ser discípulo é outra (At 14:26-28). 

 
 Evangelismo 

 

 Pregação da palavra 
 
 
 

  
 convertidos        não convertidos 
 
 

    reunião 
 ( pequena e média igreja) 
 
 

 discipulado 
 
 
 
 
não realizado ou realizado 
falta de constância c/constância 
 
 

      causas:                            crescimento 
-falta de obreiros ou obreiros rebeldes 
-falta de visão ministerial 
-falta de estrutura da igreja          causa única: 
                 o bom discipulado adéqua a  
                  pessoa à grandeza de Deus. 
 

resultado: Síndrome da instabilidade 
                  
 

Reflexos na igreja:      Próximo alvo: 
- pessoas não sabem seu lugar no corpo (igreja)   - novos departamentos 
- pessoas mal treinadas não podem suportar o crescimento  - rádio/TV/Internet (evangelismo via Marketing) 
- igreja que não cresce é possuidora de pessoas que não crescem - grupos familiares 
        - extensão de curso teológico  
        - treinamento comunitário para pequenos ofícios 

        - construção dum novo templo 
única solução:  intercâmbio com outros ministérios   ... 

 
 
Uma igreja não pode ser só evangelismo e/ou pregação.  
Precisa do amadurecimento deste povo que veio pelo evangelismo e pregação. 
E a melhor maneira, a maneira que Jesus ensinou é através do discipulado. 
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2.3. Razões para Discipular 
1. É o que Jesus nos ensinou como método de aumentar o Reino. 
2. Pela qualidade dos resultados. 
3. Fracos viram gigantes espirituais. 
4. Gigantes espirituais que não discipulam deixam a igreja vazia. 
5. O principal motivo: a pregação não surte hoje mais efeito!!! 
 
Pregações maravilhosas são expostas em púlpitos ainda hoje. 
 
Mas as pessoas saem, e na porta da igreja dizem: 
- Que pregação maravilhosa! Hoje o pastor foi fundo... Era fogo puro. 
Se alguém perguntar naquele momento para estas pessoas: - Sobre o que foi pregado mesmo? 
Esta pessoa dirá: - Acho que foi sobre I Coríntios, aquela passagem sobre amor e sinos. 
Se perguntar amanhã o que foi pregado no dia anterior, não lembram mais de nada. 
 
Eu levava caderno e agenda para a igreja quando moço, sem contar sempre a Bíblia (e ainda levo 

ambos hoje). Quando não levava caderno por algum motivo, anotava diretamente na Bíblia. Minha Bíblia é 
toda escrita. Toda marcada de amarelo e com menções manuscritas no rodapé e ao lado do texto. Até hoje 
lembro de determinadas pregações que me fizeram marcar algo ali ao lado. 

 
Estas anotações em cadernos de pregações, de seminários, de escola dominical fazem parte destes 

livros que escrevi, escrevo ou compilei, e de CDs e DVDs que classifiquei, colecionei e criei, gerando mais 
de 91 mil arquivos: 4500 estudos Bíblicos, 15 mil letras de hinos, 1700 pregações, mais de 3000 livros (a 
maioria evangélico), mais de 1000 cursos. Disponibilizo gratuitamente para quem está fazendo este curso. 

 
Acho muito pouco, até por que a maioria do que compilei e colecionei, não é de minha autoria, 

comparado por exemplo com Spurgeon, Jonathan Edwards, ou até Castro Alves, que escreveu todos os 
seus poemas e demais escritos somente nos 7 anos de vida cultural que teve dos 19 aos 26 anos de idade, 
quando morreu. 

 
Todavia hoje parece que o trabalho como o temos feito não está surtindo o efeito como outrora surtia.  
A pregação em cultos hoje, surtem menos efeitos que há 30 anos atrás. 
Há diversas causas para isso, mas a principal é o aumento das atividades humanas. As pessoas estão 

muito mais tempo expostas a mundos tão distintos, a coisas e brinquedos tecnológicos, que a exposição 
rápida e fortuita de duas horas de culto no domingo, é como uma gota d’água no oceano. 

Basta fazermos os devidos cálculos. São 168 horas na semana. 56 passamos dormindo. 21 horas 
passamos fazendo nossas atividades corriqueiras: higiene, alimentação etc. 44 horas passamos 
trabalhando. Sobram 47 horas que nos divertimos ou fazemos outras atividades (internet, jogos, academia, 
salão, locomoção, passeio, lazer, igreja...). Se formos à igreja somente no Domingo ou Sábado, usamos na 
igreja somente 2 horas (pouco mais de 1% do tempo) desta semana. Neste caso, as mulheres passam mais 
tempo no cabeleireiro ou cuidando do cabelo durante a semana que na igreja. Os homens passam mais 
tempo com amigos em conversas, quase sempre fiadas, do que na igreja.  

Portanto o pastor não consegue competir com Faceboook, Instagram, emails, ps2, ipad, iphone, celular, 
blackberry, tablet, SMS, além da cabeleireira, amigas e amigos que passam mais tempo com você que o 
próprio pastor com seu rebanho. 

Não é de admirar que pregações não surtam mais efeito. Afinal parece que hoje pregamos como se 
Deus julgasse-nos pelo número de pessoas que respondem ao apelo de púlpito, quando na verdade o 
julgamento de Deus está relacionado à nossa compaixão pelas pessoas, como a compaixão de Cristo pelos 
homens. 

Como aumentar este tempo? 
 
Como fazer com que as pessoas prestem realmente atenção nas pregações e nos aconselhamentos do 

pastor ou líderes, e realmente mudem suas atitudes e se transformem em verdadeiros seguidores de 
Cristo? Como dar mais qualidade nas ações e atitudes dos líderes hoje em dia? 

 
A saída para todos estes problemas cada vez mais graves é DISCIPULADO! 
Aliás, esta sempre foi a solução, desde o início da pregação de Jesus há cerca de 2000 anos atrás. 
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2.4. Diferenças entre Pregador (ou Seguidor) e Discípulo 
Fonte: Internet (autor desconhecido), adaptado por nós. 
 

O pregador espera pães e peixes o discípulo é um pescador. 

O pregador luta por crescer o discípulo luta para reproduzir-se. 

O pregador se ganha o discípulo se faz. 

O pregador depende dos afagos de seu pastor o discípulo está determinado a servir a Deus. 

O pregador gosta de elogios o discípulo do sacrifício vivo. 

O pregador entrega parte de suas finanças o discípulo entrega toda a sua vida. 

O pregador cai facilmente na rotina o discípulo é um revolucionário. 

O pregador precisa ser sempre estimulado o discípulo procura estimular os outros. 

O pregador espera que alguém lhe diga o que fazer o discípulo é solícito em assumir responsabilidades. 

O pregador reclama e murmura o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. 

O pregador é condicionado pelas circunstâncias o discípulo as aproveita para exercer a sua fé. 

O pregador exige que os outros o visitem o discípulo visita. 

O pregador busca na palavra promessas para a sua vida o discípulo busca vida para receber as promessas da Palavra. 

O pregador pensa em si mesmo o discípulo pensa nos outros. 

O pregador se senta para adorar o discípulo anda adorando. 

O pregador pertence a uma instituição o discípulo é uma instituição em si mesmo. 

Para o pregador, a habitação do Espírito Santo em si é 
sua meta 

para o discípulo, é meio para alcançar a meta de ser testemunha viva de 
Cristo a toda criatura. 

O pregador vale porque soma o discípulo vale porque multiplica. 

Os pregadores aumentam a comunidade em números 
(inchaço) 

os discípulos aumentam as comunidades em vidas transformadas 
(crescimento saudável). 

Os pregadores foram transformados pelo mundo os discípulos transformaram, transformam e transformarão o mundo. 

Os pregadores esperam milagres os discípulos os fazem. 

O pregador velho é problema para a igreja o discípulo idoso é problema para o reino das trevas. 

Os pregadores se destacam construindo templos os discípulos se fazem para conquistar o mundo. 

Os pregadores são fortes soldados defensores os discípulos são invencíveis soldados invasores. 

O pregador cuida das estacas de sua tenda o discípulo desbrava e aumenta o seu território. 

O pregador se habitua o discípulo rompe com os velhos moldes. 

O pregador sonha com a igreja ideal o discípulo se entrega para fazer uma igreja real. 

A meta do pregador é ir para o Céu a meta do discípulo é ganhar almas para povoar o Céu. 

O pregador maduro finalmente é um discípulo o discípulo maduro assume os ministérios para o Corpo. 

O pregador necessita de festas para estar alegre o discípulo vive em festa porque é alegre. 

O pregador espera um avivamento O discípulo é parte dele. 

O pregador agoniza sem nunca morrer o discípulo morre e ressuscita para dar vida a outros. 

O pregador longe de sua congregação lamenta por não 
estar em seu ambiente 

o discípulo cria um ambiente para formar uma congregação. 

Ao pregador se promete uma almofada ao discípulo se entrega uma cruz. 

O pregador é sócio o discípulo é servo. 

O pregador cai nas ciladas do diabo o discípulo as supera e não se deixa confundir. 

O pregador é espiga murcha o discípulo é grão que gera espigas saudáveis. 

O pregador responde: talvez... o discípulo responde: Eis-me aqui. 

O pregador preocupa-se só em pregar o evangelho o discípulo prega e faz outros discípulos. 

O pregador espera recompensa para dar o discípulo é recompensado porque dá. 

O pregador é pastoreado como ovelha o discípulo apascenta os cordeiros. 

O pregador se retira quando incomodado o discípulo expulsa quem realmente quer incomodá-lo: “os demônios”. 

O pregador pede que os outros orem por ele o discípulo ora pelos outros. 

Os pregadores se reúnem para buscar a presença do 
Senhor 

o discípulo vive na Sua presença pela fé em Cristo. 

Ao pregador é pregada somente a salvação pelo Sangue 
de Jesus 

ao discípulo é ensinada a Palavra para que ele transmita a outros. 

 
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19 
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Conceitos de Discipulado 
 
 
 

O talento educa-se na calma, o caráter no 
tumulto da vida. Goethe 

 
Definição de insanidade: fazer as coisas 

sempre da mesma maneira e esperar 
resultados diferentes. Steven Covey 
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3. Conceitos de Discipulado 

3.1. Conceitos Iniciais 
Até agora rodeamos os conceitos de discipulado. 
Até agora somente buscamos mostrar que a igreja primitiva era baseada em discipulado, que Jesus era 

baseado em discipulado e que discipulado é a ordem principal de Cristo.  
Mostramos a necessidade do discipulado até agora. 
Chegou o momento de entender o que é discipulado. 
 

3.2. O que é Discipulado? 
Discipulado é o cristão colocar-se na presença de Deus com todo amor, compartilhando e ensinando 

tudo aquilo que aprendeu, com irmão que necessita aprender mais da Palavra de Deus, e quer a plenitude 
do amor de Jesus Cristo. 

É se parecer com Cristo quando Ele discipulava os seus. É se parecer com Cristo quando lavava os pés 
dos seus, servindo sempre, e quando se entregou para morrer por toda humanidade. 

 
Veja a definição de Berndt D. Wolter - do livro Discipulado Cristão: 

O que então é discipulado? É simplesmente o processo em que um cristão mais maduro e 
comprometido toma uma pessoa em alguma fase de seu desenvolvimento espiritual e a conduz 
para a próxima. Por exemplo, um cristão experiente acompanha uma pessoa que não conhece 
Jesus e a conduz através das primeiras descobertas de Deus, pelo lançamento do fundamento de 
sua fé, pelo batismo, pelos primeiros exageros e decepções que experimenta, até ajudá-la a 
descobrir seus dons e como utilizá-los num ministério de serviço para o avanço e a expansão do 
reino de Deus.  

Isto não acontece quando a igreja cultiva a mentalidade de membro. O desenvolvimento do 
membro não acontece, e o foco vai se tornando o bem-estar do membro ao invés do avançamento 
do Reino de Deus.  

(...) 
O discipulado precisa ser um processo de crescimento. O discípulo passa por algumas fases no 

processo de descoberta de Deus pela Palavra e pela prática:  
- encontro com Deus,  
- fortalecimento do relacionamento,  
- batismo nas águas, 
- crescimento em Cristo, 
- comprometimento com Deus e Sua causa, 
- descoberta dos seus dons, 
- capacitação para melhor servir segundo seus dons,  
- aprofundamento no conhecimento de Deus e do serviço,  
- serviço experimental e prático  
- e exercício de seu ministério pessoal.  
Enquanto o discípulo aprende por meio de um processo, o discipulador se dedica a esta pessoa 

como se fosse um filho, conduzindo-o por um processo de amizade e alvos claros para a maturação 
em Cristo. (...) 

Discipulado é o processo de instruir, inspirar, capacitar, equipar e treinar pessoas no caminho 
da salvação em Jesus. Este processo atinge os dois lados, o discípulo e o discipulador. 

 

O que é o discipulado? 
Falando de modo simples, segundo Keith Phillips, o Discipulado Cristão é um relacionamento 

do Mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o Mestre reproduz 
muito bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de capacitar 
outros para ensinarem a outros. 

 
O Discipulado é a única maneira de evitar-se a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos 

espirituais pelos quais somos responsáveis. 
 
É o único método (princípio) que produzirá crentes maduros que poderão inverter a 

deterioração física e espiritual dos povos. 
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Discipular é fazer imitadores seus, que sigam o que você segue, creiam naquilo que você crê e façam 
aquilo que você faz.  

 
É ensinar princípios bíblicos, mas mais do que isto, é transmitir vida junto com o ensino.  
 
É se responsabilizar por uma alma, dando-lhe crescimento e maturidade espiritual.  
 
O princípio do maior discipulador de todos os tempos apostólicos, Paulo é descrito em: 

2 Tm 2:2: e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a 
homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 

 

3.3. O que é ser Discípulo? 
 Pensemos em Jesus:  
- Ele esteve com seus discípulos dia e noite;  
- Seus discípulos escutavam suas pregações 

constantemente;  
- Memorizavam seus ensinamentos;  
- Viam-no viver a vida que ensinava. 
Discípulo: É o aluno que aprende as palavras, 

os atos e o estilo de vida de seu Mestre com a 
finalidade de ensinar a outros. 

 
Veja algumas frases do livro de Keith 

Phillips com relação a discípulo: 
Deus exige que sejamos discípulos de Cristo 

antes de poder usar-nos para realizar a Sua obra. 
 
É necessário ser médico antes de tratar os doentes. É necessário ser advogado antes de 

advogar. Assim também eu teria de ser como Cristo antes de realizar a Sua obra. 
 

A principal ocupação do discípulo deve ser que seu caráter seja construído e reproduzido. 
 

O discípulo emprega qualquer dom ou talento que construa o reino ou edifique o corpo. 
 

Se você não tiver um alvo para sua vida, é provável que vagueie sem direção. Se o seu alvo for 
nada, provavelmente o atingirá. É por isso que você tem de ter uma compreensão completa da 
pessoa que Cristo quer que você seja. 

 
Ser discípulo é ser imitador, imitador primeiro de seu discipulador, porque ele é imitador de Jesus. 
 

3.4. Como Saber se Sou Discípulo de Jesus Cristo?  
Você apresenta o caráter de Cristo?  
Seu caráter é mais importante que sua capacidade ou suas habilidades. 
 
O caráter cristão consiste na união das qualidades mentais e éticas que o capacitem a 

“andar de modo digno de Deus, que vos chama para o seu Reino e Glória” , I Tessalonicenses 
2.12. 

Exibe o fruto do Espírito como já vimos em Gálatas 5.22-23. 
 

Um exame cuidadoso da vida de Jesus nos revela 4 virtudes que caracterizaram a sua vida:  
1- Obediência;  
2- Submissão; 
3- Amor;  
4- Oração. 

 

Tais virtudes devem ser alvos para sua vida e através delas poderás medir o seu 
crescimento e o progresso daqueles que você instrui ou discipula. 
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3.4.1. 1ª CARACTERÍSTICA DO DISCÍPULO - OBEDIÊNCIA  

Por que obedecemos? 
Romanos 2.4 – Ele é Senhor soberano do Universo e nossa obediência é a única resposta 

aceitável para sua inefável bondade. 
João 14.15 – Somente os que obedecem à palavra de Deus demonstram amor por Ele. 
Ex: Obediência dos soldados aos seus comandantes. 
 

CONHECENDO A PALAVRA DE DEUS  
Como será possível obedecer a Deus sem saber sua vontade para conosco? Felizes aqueles 

que ouvem a palavra e a guardam – Lucas 11.28 Segue-me: 5 O discípulo genuíno tem vontade 
de estudar a palavra Sua palavra é como uma bússola a nos orientar – Mateus 22.29  

 
É PRECISO QUERER OBEDECER  

Necessário é estar comprometido com a palavra de Deus mesmo antes de se saber o que 
ela diz. 

O discípulo quer e exerce sua vontade de obedecer a palavra de Deus. 
Ele sabe que “Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua 

boa vontade” Filipenses 2.13. 
A verdadeira felicidade só se encontra na obediência a Deus. 
O verdadeiro discípulo estuda a palavra de Deus objetivando viver aquilo que aprende dia a 

dia. 
 
3.4.2. 2ª CARACTERÍSTICA DO DISCÍPULO - SUBMISSÃO  
Submissão em alegria é a segunda característica do discípulo. 
Submissão é muito mais que obediência. 
É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. 
É condição para obter o que Cristo promete aos seus discípulos. 
 

A AUTORIDADE DE CRISTO É SUPREMA 
A autoridade de Cristo é suprema, portanto, devemos aprender a confiar plenamente nele. 
Lucas 14.26-27 Renúncia Lucas 14.33  
 

CRISTO REINA HOJE ATRAVÉS DA AUTORIDADE DELEGADA 
“Toda autoridade me foi dada no céu e na terra...” Portanto, “Ide...” Mateus 10.40 Nossa 

submissão é uma declaração de confiança em Deus. 
 

OS DISCÍPULOS EXERCEM AUTORIDADE SERVINDO 
Não por força bruta, mas servindo... 
 
Marcos 10.42-45 O serviço é a forma mais alta de liderança Ministério da Toalha – 

ministério do amor “Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva”, 
Mateus 20.26. 

 
3.4.3. 3ª CARACTERÍSTICA DO DISCÍPULO - AMAR UNS AOS OUTROS  
O amor de uns para com os outros é a marca do discipulado – João 13.34: “Um novo 

mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como Eu os amei, vocês devem amar uns 
aos outros”. 

 

Para termos um amor forte e consistente, temos que entender e experimentar o perdão e a 
comunhão. 

 
PERDÃO 

O Discípulo não pode amar a Deus ou a si mesmo, e muito menos ao seu próximo, a não 
ser que:  
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1- Aceite o completo perdão de Deus – para o seu passado, presente e futuro – I Jo 1.9;  
2- Entende o perdão de Deus e perdoe-se a si mesmo – I Cor. 15.10;  
3- Perdoe aos outros – Luc 11.4 (Milagre de Deus);  
4- Receba o perdão dos outros – Col.3.13. 

 
COMUNHÃO  

Não se pode experimentar o verdadeiro cristianismo em isolamento. 
Daí a necessidade de se viver em comunidade  

1- Principal elo com Deus – Cristo, o Cabeça – Efésios 1.22,23;  
2- Elo com outros crentes – I Coríntios 12.12-13,27;  

a) Um corpo cristão saudável é caracterizado pela união;  
b) Um corpo maduro entende que “são” Igreja. 

 
3.4.4. 4ª CARACTERÍSTICA DO DISCÍPULO - ORAÇÃO 
 Através da oração o discípulo encontra com o Deus vivo (Efésios 3.12). 
A oração verdadeira cria e transforma a vida. 
Orar é mudar. 
Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais 

vemos nossa necessidade e tanto mais desejamos assemelharmos a Jesus 
Cristo. 

1- Exaltar a Deus – Adorar e Honrar – Salmo 100.4;  
2- Ouvir a Deus – Salmo 46.10  
3- Comunicação coerente, consistente e regular – João 4.23-24;  
4- Honestidade – Salmo 51.3  

 

3.5. Atuação Natural de um Discípulo 
Em resumo um discípulo: 

1. Segue a Jesus Cristo e testifica no Espírito. 
2. Guarda seus mandamentos. 
3. Busca aprender sempre. 
4. Busca crescimento em Cristo. 
5. Nega-se a si mesmo (Lucas 9:23). 
6. Está disposto para Deus. 

 

3.5.1. As 6 BASES DO DISCIPULADO 
Agora podemos citar aqui as bases bíblicas do discipulado: 

1. Exemplo 
I Timóteo 4:12: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na 

palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 
 
Tito 2:7-8: Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra integridade, 

sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo 
nenhum mal que dizer de nós. 
 

2. Relacionamento 
Isaías 41:6: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. 
 
Atos 2:44-46: Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.  
E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de 

cada um. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, 
comiam com alegria e singeleza de coração... 
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3. Ensino 
Colossenses 3:16: A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria; 

ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, 
louvando a Deus com gratidão em vossos corações. 
 

4. Treinamento 
Mateus 10:1- E, chamando a si os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os 

espíritos imundos, para expulsarem, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades... 
 
Lucas 10:1-9: 1 Depois disso designou o Senhor outros setenta, e os enviou adiante de si, 

de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 
 2 E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai, 

pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. 
 3 Ide; eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. 
 4 Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho. 
 5 Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz seja com esta casa. 
 6 E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; e se não, voltará para 

vós. 
 7 Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem; pois digno é o trabalhador 

do seu salário. Não andeis de casa em casa. 
 8 Também, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que 

puserem diante de vós. 
 9 Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. 

 

5. Resultado 
Atos 2:47: ... E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. 

 

6. Multiplicidade 
Atos 6:7: E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número 

dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam à fé. 
 

 

 3.6. Objetivos Supremos do Discipulado 
3.6.1. Fazer filhos na fé 
Cada crente é responsável por cumprir a ordem de Jesus de ganharmos almas, pois as ovelhas geram 

ovelhas, e o leite é dado pelas ovelhas, não deve ser responsabilidade do Pastor. 
 

3.6.2. Fazer um discípulo 
Ter pessoas sob sua responsabilidade espiritual. 
 

3.6.3. Fazer um multiplicador  
Multiplicador é aquele que gera discípulos que o imitem a tal ponto que também venham gerar 

discípulos, alcançando da terceira geração em diante. Se não houver multiplicadores a igreja pára. 
Concluindo: O discipulado é uma das maneiras mais estratégicas para se ter um ministério pessoal 

ilimitado. 
É o mais flexível dos ministérios, e a maneira mais rápida e segura de mobilizar todo o corpo de Cristo 

para evangelizar. 
Propicia à igreja: crentes maduros centralizados em Cristo e na Palavra de Deus. 
 
E com um povo assim, seu bairro e sua cidade serão poucos para a evangelização que nascerá aí. 
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Quem e Como Discipular 
 
 
 

“Não sei se Jesus tinha a Internet em mente 
quando disse a seus discípulos que 

lançassem suas redes ao mar”  
(Claudio Giulodori, bispo italiano, ao anunciar 
a aliança entre a Igreja Católica e a Internet 

para atrair mais fiéis) 
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4. Quem e Como Discipular 

4.1. Quem deve ser discipulado? 
Todos precisamos ser discipulados e discipular. Pastores, 

professores, obreiros, músicos... 
 
Por falta de discipulado há pastores que caíram. 
Vamos aqui falar mais um pouco sobre Discipulado de Pastores. 
O pastor também precisa de ser discipulado.  
Porque há troca de experiências próximas e comuns para 

aprendizado. 
O pastor, às vezes, é a pessoa mais carente de discipulado. 
 
Devemos, como líderes e pastores, aprender sempre para também 

passar ensinamentos de vida e não somente ensinamentos bíblicos. 
 
 Senão teremos uma igreja cheia de rotina, cheia de crentes 

cascudos. 
Precisamos de uma igreja cheia de crentes sonrisais, que fervem 

quando em contato com o Espírito Santo de Deus, e se dissolvem Nele. 
 

4.1.1. O que acontece quando o pastor não é discipulado?  
 Perde a vocação. 
 Perde a vergonha. 
 Perde valores éticos (vulnerável ao diabo). 
 Ele sofre, não se abre, não expressa suas dores e suas dificuldades.  

Esgota-se, só dá e não recebe, e finalmente torna-se autossuficiente, um grande erro. 
 Torna-se o secretário da Santíssima Trindade. O inalcançável. 
    
    SUPERIORIDADE 
     /\ 
             ...fica nos extremos... 
     \/ 
    INFERIORIDADE 
 
 Como conclusão, o ministério toma lugar da esposa. 

Quem sofre: 1o) a esposa 
   2o) os filhos 
   3o) os líderes da igreja 
   4o) Igreja 
   5o) O mundo - João 13:34-35: Um novo mandamento vos dou: que vos ameis 

uns aos outros; assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto 
conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 

   6o) Deus (sofre o relacionamento com Deus) 
 

4.1.2. Como deve ser a prioridade na vida do líder, do pastor 
1º) Deus 
2º) Esposa 
3º) Discipulado 
4º) Ministério 

 

Prioridade dos Grupos de Discipulados: 
1º) - Grupo de discipulado - Seus liderados imediatos, 4 a 6 pastores, encontro de preferência semanais 

- Pastoreio de pastores pelo próprio pastor titular, ou na falta de condições, por líderes especiais para isto. 
2º) - Os líderes dos grupos familiares, se forem diferentes do primeiro grupo acima. 
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3º) - Os líderes de grupos familiares escolherão dentro de seu grupo, aqueles que serão discipulados por 
eles líderes de grupo. 

4º) - Outros grupos dentro da igreja ou dos próprios grupos familiares. 
  

4.2. Como Fazer Discípulos  
Uma vez morto para si, você é um discípulo. E os discípulos foram criados para reproduzir: 

Jo 15.5: Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito 
fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

 
- O Discipulado requer um compromisso constante para com a morte do eu. 
 
- O discipulado é trabalho duro. 

Col. 1.28-29: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo 
homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo; para 
isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. 

 
- A pessoa que faz discípulos tem o compromisso de investir a sua vida no seu aluno. 

I Tes. 2.8: Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-
vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas; porquanto vos 
tornastes muito amados de nós. 

 
- Gerar filhos espirituais exige muitas horas por semana por muitos anos. 
Quanto menor o tempo por semana, maior o número de anos. 
E, por conseguinte, quanto maior o tempo por semana, menor o número de anos para o discípulo ficar 

pronto para começar seu próprio grupo de discipulado. 
 
- Exige o desgaste de energia emocional. 
“Animar alguém a tornar-se crente sem equipá-lo para viver a vida cristã, é irresponsabilidade cruel”. 
 
- Deus o fará responsável pela alimentação dos novos discípulos crentes sobre os quais você foi posto 

como discipulador. 
Atos 20.28: Cuidai pois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 

vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio 
sangue. 

 

4.2.1. A Escolha de Um Discípulo 

A escolha dos atletas que formarão o seu time determina os resultados. 
Algumas características o ajudarão na escolha dos seus discípulos:  

1) Ele deseja conhecer intimamente a Deus?  
2) Está disponível?  
3) É submisso? A qualidade principal de um discípulo é ser ensinável. 
4) É fiel? 
5) Procura fazer outros discípulos?  

- Ore diligentemente – I Samuel 16.7  
- Selecione com cuidado – Pré-discipulado. 
- Siga sempre o exemplo de Jesus. 
 

4.2.2. Fazendo Um Discípulo de Cristo 

Há qualificações: 
a) Disposição de pagar o preço: Lucas 14:25-33. 
b) Compromisso de Aliança: João 6:53-56 e 60-68. 
c) Obediência total à Palavra: Lucas 6:46. 

 

4.2.3. Fazendo Um Discípulo do Cristão (De Nós Mesmos): 
Embora o Mestre por excelência seja o Senhor Jesus Cristo, temos o nosso papel no discipulado das 

pessoas que assumem um compromisso com o evangelho: 
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a) Somos modelo – Mt.10:24,25; I Co.4:15,16 e 11:1; II Co.12:18. 
 
b) Estar juntos – Fala da comunhão e aprendizado informal. 
 Mc.3:14 – Jesus chamou seus discípulos para "estarem com Ele". 
 At.28:30-31 – Receber em casa as pessoas. 
 Os cooperadores de Paulo viajavam (e às vezes moravam) com ele.  
 Tanto Elizeu como Josué foram discípulos que preencheram estes requisitos.  
 Há uma ordem: O discípulo segue o mestre e não vice-versa... Jesus disse aos seus discípulos: 

"Vem e segue-me!"  
 
c) Não dominar – Jesus disse: "ensina-os", não: "obriga-os"... 
Todo relacionamento de liderança deve ter esta marca: I Pe.5:2,3: Apascentai o rebanho de Deus, 

que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus; nem por 
torpe ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, 
mas servindo de exemplo ao rebanho. 

 
d) Reprodução – II Tm.2:2 diz que devemos discipular discipuladores que ensinem o mesmo aos seus 

discípulos para que não se interrompa a ciclo de reprodução. 
 At.19:8-10 – Paulo gastou seu tempo em Éfeso da seguinte maneira: 3 meses pregando... e 2 anos 

de discipulado diário.  
 Quem evangelizou a Ásia? Paulo ou seus discípulos?  
 Um discípulo não se forma da noite para o dia... E tão somente na Escola de Líderes! É trabalho 

árduo e pessoal.  
 

4.2.4. Dinâmica do Discipulado  
1. Adoração - Adorem juntos - O principal propósito do relacionamento é honrar e glorificar a Deus. 
 
2. Ministérios:  

a) Ministrem uns aos outros;  
b) Animem-se com as escrituras;  
c) Regozijem-se em suas vitórias; 
d) Compartilhem fardos;  
e) Confessem seus pecados;  
f) Orem pedindo a Deus a cura e o perdão. 

 
3. Memorização - Gravará a vontade de Deus no coração de seu discípulo. 
 
4. Meditação - Esforço para conscientizar-se de Deus através de reflexão e devoção. 
 
5. Ensino - Suas lições devem ser práticas e exatas: 

a) Seja criativo  
b) Envolva-se  
c) Repita  
d) Seja flexível  
e) Ensine seu discípulo a pensar  
f) Ensine seu discípulo a tomar decisões. 

Para isso existem: Quatro perguntas básicas: 
1- Quais são as alternativas?  
2- Quais os princípios bíblicos que se aplicam?  
3- Quais são as implicações?  
4- Qual o conselho de seus líderes?  

g) Corrija fraquezas.  
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4.3. Como deve ser o Discipulador 
4.3.1. Quem Pode Discipular? 
a) Há diferentes níveis espirituais - I Jo 2:12-14 
 Filhinhos - Os recém-nascidos espiritualmente. Precisam de cuidado o tempo todo.  
 Jovens - Os que já ganharam um pouco de maturidade. Já conseguem "se virar" sozinhos em 

muitas questões da vida cristã.  
 Pais - Os que cresceram a ponto de gerar filhos em Jesus. São os que estão frutificando, levando 

vidas a Cristo.  
 
b) Quem gera filhos deve cuidar deles 
 A Igreja se tornou um grande orfanato espiritual.  
 Diferença entre "pais" e "aios" - I Co 4:14-16  
 Quem tem maturidade suficiente para gerar, também o tem parar cuidar. Contudo, para melhor 

desenvolvermos esta responsabilidade, equipamos os discipuladores com o treinamento deste 
Encontro, e o consideramos indispensável para reconhecer alguém como discipulador em sua 
célula.  

 

4.3.2. A Vida do Discipulador 
Deve ser exemplar. Tratamos este assunto na próxima lição.  

 

4.3.3. Atitudes do Discipulador 
a) O discipulador desenvolve relacionamento íntimo: 
 tem atividades extra-igreja (lazer, visita, comunhão etc.);  
 ouve o discípulo em seus problemas;  
 aconselha áreas diversas da vida do discípulo;  
 confronta os erros em amor. 

 
b) O discipulador intercede: 
 Paulo agia assim em relação aos gálatas – Gl 4:19.  
 João falou sobre interceder por quem enxergamos (vemos) pecar, 

perante o pecador. A palavra "ver" sugere proximidade, e 
aplicamos isto ao discipulado - I Jo 5:16.  

 
c) O discipulador ensina – Mt 28:20: 

...ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 

Além de seu exemplo e conselhos práticos, usa os materiais de ensino no discipulado, como os próprios 
livros da coleção A Bíblia do Reino: 

 
d) O discipulador determina o ritmo: 
O novo convertido será facilmente moldado pelo comportamento dos que o cercam. Devemos aproveitar 

esta influência para determinarmos o ritmo de busca do Senhor na vida do discípulo. O discipulador não é 
uma figura passiva que espera o discípulo determinar seu próprio ritmo. Ele deve impor (com respeito) o seu 
ritmo de vida cristã. 

 
e) O discipulador envolve o discípulo com outros cristãos: 
O discipulador deve integrar o discípulo não apenas na vida da célula, mas deve envolvê-lo com outros 

cristãos. Assim, ele terá mais amizades e aprenderá pelo contato com outros, embora continue sob o 
cuidado do discipulador. 

 

4.4. Ensinando Pelo Exemplo 
4.4.1. Discipulado é Transmitir Vida 
Autor desconhecido 
Prefiro antes ver a ouvir um sermão. 
Prefiro que a pessoa ande comigo, a meramente mostrar-me o Caminho. 
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O olho é aluno melhor, e muito mais disposto do que o ouvido. 
O bom conselho é confuso, mas o exemplo é sempre claro. 
O melhor de todos os mestres é o que “vive o que ensina”. 
Ver as coisas boas postas em ação é o que todo mundo precisa. 
Logo aprenderei como fazê-lo, se você me deixar ver como é que se faz. 
Posso ver suas mãos sem ação, mas sua língua pode correr demais. 
E as palestras que você faz podem ser muito sábias e verdadeiras, mas prefiro aprender a minha lição 

observando o que você faz, pois eu posso entender mal os sublimes conselhos que você dá, porém não há 
mal-entendidos quanto à maneira que você age e vive. 

 

4.4.2. Discipulado É Exemplo 
a) Como discípulos de Cristo devemos seguir Seu exemplo - I Pe 3:21; I Jo.2:6. 
b) Logo, nossos discípulos também devem seguir nosso exemplo! 
c) O que Paulo ensinou sobre o exemplo: I Co 4:16; Gl 4:12; Fl 3:17; I Ts 1:6; II Ts 3:7 e 9; Hb 13:7. 
 

4.4.3. Como Jesus Ensinou Os Seus Discípulos* 
a) Dando exemplo - Jesus chamou os doze afim de estarem com ele (Mc 3:14). O que eles viram 

durante os anos em que andaram com Jesus não lhes poderia ter sido comunicado apenas por meio de 
discurso. As curas e milagres, o tempo investido na oração, as conversas espontâneas com Ele, suas 
atitudes... tudo isto se tornou um modelo a ser seguido – Jo 13:15. 

b) Momentos de ensino - o Dr.Ralph Neighbour Jr. define momentos de ensino como "aqueles 
momentos específicos quando o discípulo está pronto para receber ajuda" e cita como exemplo Mt 17:14-
20, onde os discípulos estavam totalmente abertos à correção de Jesus por terem fracassado. 

c) Experiências em comum - Ao chamar um grupo para andar consigo, Jesus proporcionou que os 
discípulos aprendessem não apenas por meio de O observar, mas também por observar as atitudes dos 
que compunham o grupo. O discipulador deve saber que os membros da célula irão impactar um discípulo 
novo. Às vezes, essa interação pode ser muito significativa. 

d) Aprendizado mútuo - Algumas vezes, Jesus intencionalmente fazia os discípulos discutirem entre si 
algum assunto e chegarem a suas próprias conclusões antes que Ele mesmo se pronunciasse sobre aquilo 
- Mt 16:13-15. 

 

4.5. Como Discipular 
Fonte: Douglas Spurlock - https://pt.scribd.com/document/559894639/COMO-DISCIPULAR  

 
Damos, a seguir, cinco passos básicos que indicam como desenvolver discípulos, São bem simples e, 

portanto, podem ser adaptados a qualquer situação. São apenas ossos. Cabe a cada um dar-lhes carne 
através da prática para torná-los vivos. 

 

4.5.1. Formar Amizade 
    O discipulado nasce do amor e do tempo gasto juntos. Não posso conhecer alguém sem passar 

tempo com ele. Para ensinar alguém a viver uma vida com Deus, não é suficiente pregar do púlpito. É fora 
do púlpito que o discípulo verá a sua vida e, se ela atrair o discípulo começará a imitá-la. Em II Tim.3:10, 
Paulo menciona sete coisas que Timóteo devia seguir. Somente uma delas ele podia aprender observando 
Paulo pregando. As outras coisas ele aprendeu através da convivência. 

 

4.5.2. Ensinar Verdades que Transformam  
     Demonstre como a Bíblia é a base da nossa vida em Cristo, mostrando como Deus a aplica à sua 

vida cotidiana. Demonstre como Deus está transformando a sua vida. Há outras três coisas básicas que o 
discípulo deve aprender bem e praticar:  

 a) Viver com Deus - Andar em comunhão com Ele, viver livre do pecado e vencer as tentações. 
 b) Ter comunhão no corpo - amar os irmãos e saber viver em paz com outros discípulos. Ter uma 

participação ativa no Corpo de Cristo que é a Igreja. 
 c) Lidar com o mundo - saber testemunhar, ser sol e luz em cada situação e evitar conformação 

com o mundo. 
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4.5.3. Oração Mútua 
   Não adianta trabalhar com alguém sem orar por ela. Quando oramos, Deus muda o conhecimento da 

cabeça para a oração. A Bíblia manda que oremos uns pelos outros. Este aspecto é essencial ao 
discipulado. Todos estão aprendendo e crescendo juntos. 

 

4.5.4. Avaliação Mútua 
   Periodicamente todos precisamos que outros falem a verdade diretamente conosco para que vejamos 

aonde estamos fracos. Estamos crescendo? Estamos falhando? Estamos ajudando os outros a crescer? 
Estamos procurando amizade com não cristãos para levá-los a Cristo? Esta avaliação é uma parte integral 
do discipulado. É o que ajuda medir o progresso tanto do discipulado como do discípulo. 

 

4.5.5. Transmitir a Outros 
    Cristo deseja que sua obra continue avançando de geração em geração. Podemos dizer que o 

processo de discipulado foi válido quando o discípulo passou adiante o que aprendeu. Somente assim 
haverá crescimento da obra de Deus na face da terra: quando houver multiplicação de mensageiros das 
boas novas do Evangelho. 

 

4.5.6. Conclusão  
O ministério que Deus nos deu não é somente pregar e administrar a igreja. Ele quer equipar todos os 

cristãos para serem ministros ou servos dEle. Seu método é que nós façamos discípulos. É muito mais fácil 
encher o templo de pessoas que vibram com o poder do homem que está dirigindo, demonstrando a 
solução de Deus para seus problemas. Encher o templo pode ser o primeiro passo. Entretanto, o ministério 
vai muito além disso. Deus quer que estas pessoas tenham um ministério mais amplo do que o do pastor, 
para que a obra dEle não pare mas siga em frente. Este é o discipulado verdadeiro: reproduzir o que Deus 
está fazendo na minha vida e treinar outro discípulo a reproduzir sua vida na vida de outros. 

 

4.6. As Características do Discipulador e do Discipulado - João cap. 17 
Discipulador 

Jo 17:1- Glorificar o filho para glorificar o PAI 
Jo 17:2- Confere Autoridade e Vida Eterna por Jesus 
Jo 17:3- Deve manifestar e proclamar o nome de Deus no mundo 
Jo 17:6- Discípulos são de Deus e dados por Ele ao Discipulador 
Jo 17:8- Transmitir a Palavra 
Jo 17:11- Saber que não pertencemos ao mundo 
Jo 17:14- Saber que não somos do mundo e que ele nos odeia 
Jo 17:18- Deve enviar os discípulos ao mundo 
Jo 17:19- O discípulo santifica o discipulador que santifica o discípulo 
Jo 17:21-23- Unidade 
Jo 17:26- Fazer-se conhecer o nome de Deus 

Em resumo, quais são as características do discipulador?  
São tipos de virtudes semelhantes as de um conselheiro:  

1. Educador (mestre, doutor) - Mc 1:22. 
2. Amigo daqueles que são ensinados - Jo.15:14-15. 
3. Proporciona liberdade para perguntas e não admite dúvidas - Lc.24:45 / Rm10:11. 
4. Desejo altruísta pelo crescimento de seus filhos na fé - Jo 14:12 / 15:16 
5. Sinceridade e honestidade para não esconder coisa alguma de seus filhos na fé - João 16:33. 
6. Motivador (espelho para ser imitado) - Jo 15:5. 
7. Ser discreto com os segredos alheios - Jo 8:3-11. 

 

Discípulo 
Jo 17:1- Glorificar o Filho para glorificar o PAI 
Jo 17:6- Guardar a Palavra 
Jo 17:7- Reconhecer que todas as coisas vêm de Deus 
Jo 17:8- Crer que o Discípulo vem de Deus 
Jo 17:11- Saber que não pertencemos ao mundo 
Jo 17:14- Saber que não somos do mundo e que ele nos odeia 
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Plano de Ação 
O Discipulado na Prática 

 
 
 

Se as doutrinas de Jesus sempre tivessem 
sido pregadas como a pureza de quando 

saíram de seus lábios, todo o mundo 
civilizado seria atualmente cristão. 

Thomas Jefferson 
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5. Plano de Ação: O Discipulado na Prática 
Precisamos elaborar agora um PLANO DE AÇÃO para levar João / Maria à maturidade espiritual  
- de bebê a Pai (1 João 2:12-14),  
- de pessoa indefesa para pessoa madura capaz de levar outros a Jesus e ensiná-las os passos para a 

maturidade. 
 
Veja quem é o nosso amigo João ou nossa amiga Maria 

CULTURA: Brasileira. A TV foi sua fiel companheira desde o berço. 
IDADE: 25 anos. Solteiro(a). Mora com amigos(as). 
EDUCAÇÃO: Universitário(a). 
FAMÍLIA: mora a 1.000 Km dos pais. Nenhum dos pais é cristão. Eles se separaram quando João / 

Maria tinha 14 anos. Morou com a sua mãe até ir para a faculdade. 
TRABALHO: Bom emprego, numa empresa grande, ótimo salário. 
AMIGOS: Tem relacionamento íntimo com uma mulher (um homem) divorciada(o). Gosta de festas e 

tem três amigos(as) e você que o(a) acompanha nos esportes, lazer etc . 
RELIGIÃO: Nenhuma. Foi à igreja com os pais algumas vezes quando criança.  
INÍCIO DA MUDANÇA: Aceitou Jesus no domingo. 

 

5.1. O Que o Novo Convertido Precisa Para Chegar à Maturidade? 

 Reconhecer sua forma errada de viver 

 Abandonar a velha vida 

 Adotar o estilo de vida do reino 

 Alcançar a estatura espiritual de Cristo. 
 

Aprendizado Via Leitura  
Cerca de 8 % dos membros das igrejas evangélicas vieram a Cristo por Leitura 

 Procuram a solução em: livros, Mensagens, Estudos... 

 Problema: torna-se autossuficiente e carente de relacionamentos 

 Por não ter o referencial de relacionamentos, muitas vezes se perdem nas conclusões 

 É necessário ler a Bíblia em voz alta também, para ajudar num melhor aprendizado, pois a Fé vem pelo 
ouvir... 

 

Quando o Ensino é Só Cognitivo (ouvir e entender) 
Cerca de 92 % dos membros das igrejas evangélicas vieram a Cristo por ouvir a Palavra de Deus 

somente. E se continuarem assim: 

 Permanecem crianças na fé 

 Fracassam nos problemas 

 Não superam (vencem) as fortalezas e obstáculos 

 Procuram remediar e não prevenir - (tratando somente da dor). 
 

Tendo Um Referencial 
Hebreus 13:7: “Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que ANUNCIARAM a 

mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles VIVERAM e MORRERAM e IMITEM a fé que 
eles tinham.” 

 

Mas aí aparece o principal Desafio 
 Lucas 14:26-27: “- Aquele que quer me seguir não pode ser meu discípulo SE não me 

amar mais do que ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos, às 
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suas irmãs, e a si mesmo. Quem não CARREGAR A SUA CRUZ e não me seguir não pode ser 
meu discípulo.” 

 
 Mateus 10:39: “Quem se esforçar para conservar a sua vida VAI PERDÊ-LA. E quem 

perder a sua vida por minha causa vai ACHÁ-LA.”  
 

Solução para o Desafio 
Para Crescer e dar Fruto, é necessário antes plantar a semente. 
E para nascer, precisa antes morrer, como a semente faz na terra. 

 João 12:24: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: Se um grão de trigo não for lançado 
na terra e não MORRER, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, DARÁ MUITO 
TRIGO. 

Isto é, para multiplicar antes é necessário morrer e dividir. 
 

João 3:16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 
 

5.2. Relacionamento Discipulador/Discípulo 
 O sistema de discipulador / discípulo é muito eficiente para unir um novo membro a igreja. 
 

 Cada novo membro de sua igreja precisa de um discipulador. 
 
VOCÊ FOI CHAMADO PARA ASSUMIR ESSE MINISTÉRIO! 
 
 

5.2.1. O estilo de vida do discipulador 

 Ser ligamento de apoio 
 Romanos 12:5: “assim também nós, embora sejamos 

muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E 
todos ESTAMOS UNIDOS uns com os outros como partes 
diferentes de um só corpo.”  

 
Efésios 4:16: do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado 

pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de 
cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si 
mesmo em amor. 

 
Colossenses 2:19: e não retendo a Cabeça, da qual todo o 

corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai 
crescendo com o aumento concedido por Deus. 

 

 Ligamento de apoio – O Estilo de Vida do Discipulador é o Seu Primeiro Ministério. 
 

Romanos 1:11-12: “Pois desejo muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com 
vocês para fortalecê-los. O que quero dizer é que todos nós, TANTO EU COMO VOCÊS, 
SEREMOS AJUDADOS AO MESMO TEMPO: vocês pela minha fé, eu pela fé que vocês têm.” 

 
 

5.2.2. Discipulado e Prestação De Contas 
Prestar contas é ser responsável. 
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O propósito da prestação de contas... 
...é potencializar habilidades, resguardar a pessoa de perigos potenciais, identificar a possibilidade de 

“áreas sem visão”, funcionar como comissão de consultoria, trazer novas perspectivas e sabedoria onde tais 
qualidades possam estar faltando. (Charles R. Swindoll) 

 

Prestação de Contas na Bíblia 
1- A prestação de contas a Deus é fato inescapável e inevitável 

 Mateus 12:36: Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de 
dar conta no dia do juízo. 

 Romanos 14:12: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 
 
2- Deus ordenou prestar contas aos líderes  

 Hebreus 13:17: Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos; porque velam por 
vossas almas como quem há de prestar contas delas; para que o façam com alegria e não 
gemendo, porque isso não vos seria útil. 

 1 Coríntios 16:13-16: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. 
Todas as vossas obras sejam feitas em amor.  Agora vos rogo, irmãos - pois sabeis que a 
família de Estéfanas é as primícias da Acaía, e que se tem dedicado ao ministério dos santos 
- que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. 

 
3 - Prestar contas uns aos outros é útil e sadio 

 Romanos 15:14: Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, 
que vós já estais cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes, vós 
mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. 

 Gálatas 6:1-2: Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós 
que sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha por ti mesmo, para que 
também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de 
Cristo. 

 
PARE E PENSE! 
“Demasiadas horas de independência conduzem facilmente à queda”. 
É por isto que todos os líderes precisam responder à alguém. Precisam estar ligados a um ministério ou 

a outro líder. Senão podem se tornar arrogantes, não ensináveis, céticos e por fim hereges, respondendo às 
suas “visões-revelações” somente. 

 
 Discipular Não É Simplesmente Fazer Uma Reunião Por Semana... 

É um processo de formação de Elos... 
 
Discipular é o oposto da atitude de Caim. 
Eu sou o tutor de meu irmão... 
 

Discipulador: 
Eu inicio este relacionamento disposto a aprender a ser responsável por outra pessoa. 
Não permitirei que coisas fúteis quebrem este relacionamento. 
 

Ser responsável significa fazer sacrifícios 
E não significa tornar-se uma muleta 
 

 Não significa que vou resolver todos os problemas do discípulo. 
 Não vou tomar decisões por ele. 
 Mas apoiá-lo em amor... 

 

Conquistando o direito de prestação de contas 
- Dando o seu tempo 
- Com a atitude positiva de seu coração 
- Com o sacrifício de sua vida. 
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DISCÍPULO: 
EU INICIO ESTE RELACIONAMENTO DISPOSTO A PRESTAR CONTAS DO QUE EU FAÇO E DE 

COMO FAÇO.  
 

Estágios de um Relacionamento de Prestação de Contas 
1. Estágio de familiarizar-se 
2. Estágio de conflitos 
3. Estágio de comunhão 
4. Estágio de ministério e alcance a outros. 
 

5.3. Seis Atitudes do Discipulador 

1. Ouve 

2. Intercede 

3. Serve de Exemplo 

4. Ensina 

5. Determina o Ritmo e a Direção 

6. O Discipulador Envolve o Discípulo Com 
Outros Cristãos 

O encontro com mais pessoas enriquece a vida do 
discípulo. 

 

5.4. O Ministério do Discipulador 
MINISTÉRIO DE PARCERIA - UMA VIA DE MÃO DUPLA 

 Explorando as expectativas 

 Faça um pacto 

 Conheça o oikos (o local de convívio, a habitação, a comunidade) do discípulo 

 Encontre as “pessoas-chaves”. 
    
Pense em uma pessoa do seu grupo com quem você poderia fazer parceria como companheiro de jugo. 
1) Que expectativas você acha que essa pessoa teria desse companheirismo? 
2) Que expectativas você teria em relação a esse discipulado? 
3) Você conhece as pessoas do OIKOS desse companheiro? Lembre 5 nomes e uma característica de 

cada pessoa. 
 

5.5. A Missão do Discipulador 
MISSÃO: EDIFICAÇÃO! 
 

Dois Ingredientes Necessários Para a Edificação  
1. DEVE HAVER SITUAÇÕES EM QUE A EDIFICAÇÃO É REQUERIDA 

O discípulo alguma vez manifestou o interesse em aprender, em ser discipulado. 
 João 4:15 “Então a mulher pediu: - Por favor, me dê dessa água!” 
Romanos 12:15 “Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.” 

 
2. DEVE HAVER A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO PARA MOSTRAR O QUE PRECISA SER 

FEITO 
 João 16:13: “Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a 

vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as 
coisas que estão para acontecer.” 
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Tente responder a seguinte questão:  
Qual seria o maior problema a ser enfrentado em cada passo? 
 

Como descubro a Missão do Discipulador 
1. Identificar os sentimentos (problemáticos) 
2. Discernir problemas 
3. Confrontar comportamentos negativos 
4. Pensar em todas as opções (estratégia e planos de contingências) 
5. Providenciar informações 
6. Ajudar o discípulo a mudar seus paradigmas 
7. Engajar o discípulo em atividades ministeriais práticas 
 
Em Resumo: MUDAR OS VALORES 
 

5.6. Seu Encontro Semanal 
 O ENCONTRO SEMANAL É A CHAVE EM SEU MINISTÉRIO: Gastando tempo juntos. 

 
 O PAPEL DO TREINAMENTO: “MOSTRE COMO FUNCIONA NA PRÁTICA E DEPOIS EXPLIQUE”  

Ex.: Criança...  
 

 Deuteronômio 6:5-9: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a 
tua alma e de todas as tuas forças. 

E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos, 
e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 

Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos; e as 
escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Bíblia RA 

 
Deuteronômio 6:5-9 Portanto, amem o SENHOR, nosso Deus, com todo o coração, com 

toda a alma e com todas as forças. 
Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de 

ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e 
quando se levantarem. 

Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem; e as escrevam nos 
batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Bíblia NTLH 

 

5.7. Níveis do Discipulado 
1o. Inconsciente e não comprometido 
2o. Consciente, mas não comprometido (pronto para receber) 
3o. Comprometido, o conceito está entendido (completamente comprometido) 
 

5.8 Seu Encontro Semanal - Pré-Planejamento dos Encontros  
1. Ore Por Seu Discípulo  
2. Escreva Os Seus Planos 
3. Leia Atenciosamente este livro, e releia periodicamente 
4. Faça Anotações dos Encontros Semanais 
5. Faça Um Roteiro Para o Encontro, para não se perder muito da(s) meta(s) 
 

5.9. Princípios de Discipulado 
1. Lembre dos princípios bíblicos 
2. Não resolva os problemas do discípulo 
3. Nunca dê ou empreste dinheiro diretamente ao discípulo 
4. Ajude o discípulo a tomar as decisões por conta própria 
5. Lembre ao discípulo que caminhar em vitória é uma escolha 
6. Explique que “só somos derrotados se desistirmos” 
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5.10. Lidando com áreas problemáticas 
Assuma o papel de discipulador e ajude solucionar os problemas do seu discípulo. 

 

Exercício - Veja estes problemas possíveis: 

 Impulsos sexuais fortíssimos. 

 Mente muito – ou emite muitas meias verdades. 

 Muito vulnerável - concorda com todos. 

 Não devolve o que empresta. 

 Pessoa muito complexada. 

 Falta de compromisso. 

 Não cumpre o que promete. 

 Briga constante do casal. 

 Não consegue vencer o vício. 

 Não se submete aos pais. 

 Agride os seus filhos. 

 Desrespeita o seu cônjuge. 
 
 

TIAGO 1:5 “Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará porque é 
generoso e dá com bondade a todos.” 

 
TIAGO 3:17 “A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; e é também pacífica, 

bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é livre 
de preconceito e de fingimento.” 

  
 

Passos Para Resolver  
1. Ouvir, ouvir, ouvir! 
2. Dê esclarecimentos, não conselhos  
3. Evite a armadilha do “sim, mas” 
4. Ofereça informação 
5. Evite fazer críticas 
6.  Descubra a vontade de Deus 
7.  Evite salvar seu discípulo da sua própria insensatez 
8.  Lide honestamente com o comportamento negativo repetitivo 
9.  Aprenda a lidar com o problema que é apresentado repetidas vezes  
10. Use ferramentas especiais para ajudar a ministrar. 
 
 
 

5.11. Preparando O Discípulo Para Discipular 
 

- Participem juntos do treinamento prático “Tocando Corações” 
 
- Esteja à disposição do discípulo para futuros treinamentos  
 
- Envolva-se com o oikos do discípulo ajudando-o a evangelizar outros 
 
- Faça o possível para que o discípulo possa discipular um recém-convertido 
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5.12. Sugestão de leitura - Sugestão de Devocional 
 Qual o exemplo a seguir? 
 

 Qual a ordem a obedecer? 
 

 Qual o erro a evitar? 
 

 Qual o pecado a abandonar? 
 

 Qual a promessa a reivindicar? 
 

 Há algum pensamento extra acerca de Deus? 
 
 

5.13. Sugestão de roteiro para prestação de contas 
 Meu procedimento/atitudes/conduta nesta semana...  
 

 Quais tentações / costumes...  
 

 O que eu deveria ter feito? 
 

 O que preciso confessar / acertar / mudar?  
 

 Como posso evitar o erro? 
 
 
Que DEUS lhe ajude a fazer discípulos iguais a JESUS CRISTO. 
 
 
 

 
Agora você entende por que considero este livro um dos mais importantes de 

toda a coleção, de todo o curso? 
 
Entendeu que Jesus não voltou ainda por culpa nossa de não obedecer ao que 

está aqui descrito? 
 
Entendeu que as distorções heréticas e eclesiásticas existentes hoje são devidas 

aos nossos erros de pregação e ensino da Palavra de Deus e por não respeitar o 
PRINCIPAL PEDIDO DE JESUS CRISTO? 

Edson A. Franzen 
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1. Porque depois de Josué cada um fazia o que bem queria.

5. Porque depois de José (filho de Jacó) aconteceu 430 anos de escravidão.

2. Porque depois de cada juiz de Israel, o povo voltou à idolatria e até voltou à escravidão.
3. Porque depois de Salomão o reino se dividiu e foi tornado escravo.
4. Porque sempre depois de um bom rei vinha um péssimo rei.

6. Porque dentre os maiores personagens bíblicos encontram-se primeiro os nomes de 
Moisés, Davi, Jesus, Paulo, Elias e João Batista?

A resposta é porque cada um daqueles nas perguntas acima não discipulou.
A resposta é porque estes personagens acima faziam e fizeram discípulos.

A resposta para o sucesso no ministério é Treinamento ou Capacitação de Liderança.
O que o bom cristão deve fazer é seguir os passos de Jesus - imitá-Lo - isto é discipular.
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- Site:  www.edsonfranzen.com.br
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- WhatsApp: (41) 99634-4435

www.teologiapelainternet.com.br

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM

Livro 15

S
o

b
re

 o
 A

u
to

r

Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.
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escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).
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-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.
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-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br
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