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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
     Aos interessados em seguir a ordem de Jesus: ‘indo...( às compras, trabalhar, à escola, se 
divertir....)  FAZEI DISCÍPULOS  ( Mt 120.18-20)  O modo como se faz discípulos chama-se 
discipulado e precisa de um discipulador:  alguém que se disponha a encaminhar os novos 
convertidos e interessados a aprender a seguir Jesus  na prática do dia a dia.  
      Paulo foi um discipulador por excelência   não apenas pregava o Evangelho e  pessoas eram 
salvas mas , também, cuidava em verificar e instruir como  viver   essa nova vida como cristã. 
     A recomendação aos mais crescidinhos na fé é   
     >  ‘antes ... é prioridade!  
           - santificai em vossos corações a Cristo como Senhor;  
              - e  estai sempre preparados -para responder com mansidão e temor  
                =  a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós’    1Pe 3.15  
      A leitura desta revistas ajudarão vc a estar bem preparado . Deus os abençoa   
 
Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta vezes o 
instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até vc afinal  aprendeu :  captou, tomou 
para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu lado. Receba as repetições 
com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. Melhor se deter em apenas um  
capítulo por semana   Pode imprimir assim facilita levar consigo.e fazer anotações  assim dá 
tempo de ler e copiar cada referência e ‘digerir’ bem os fatos espirituais  apresentados 
                                   Serve de ‘trilho’ a obreiro leigos  

01    indo,  FAZEI   DISCÍPULOS ..  
           a Escola Bíblica Dominical  ( EBD ) é ótima oportunidade para discipular 
            
          Aos interessados em seguir à ordem de Jesus : Fazei discípulos...  
 

A ordem de Jesus foi dirigida aos discípulos que haviam deixado tudo para estar com Ele 
continuamente por três anos. Durante esse tempo, haviam absorvido cada palavra de Jesus,  
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testemunhado Seus feitos e aprendido, pelo exemplo, como lidar comas mais diversas 
situações. Mas ainda precisavam esperar pelo espírito Santo. 

 
Como tem sido com você ?  Tem deixado o mundo para seguir Jesus?  
Tem colocado o estar com Jesus, através da leitura da Palavra,  
                       como prioridade em sua vida ?  
E mais, Jesus agora tem sido o Senhor de sua vida ? Lc 6.46 
“Por que me chamais _ Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo ? ” 

  
Por que é importantíssimo discipular ? 

 
Ser ordem de Jesus deveria ser o bastante.  
Mas imagine se, ao nascer um bebê, o médico fosse para casa _ feliz por ter feito um parto 
bem sucedido. A mãe fosse para casa_ feliz por ter feito sua parte, dando à luz uma nova 
criatura. E o recém –nascido ficasse lá ... só, deixado à própria sorte. 
              O que seria dele ? Um milagre sobreviver por muito tempo !  
O terrivelmente triste é que exatamente isso tem acontecido com os que aceitam Jesus em 
campanhas de evangelismo: nascidos de novo, são deixados à própria sorte . Melhor seria 
se nunca tivessem conhecido o Evangelho do que terem sido “vacinados” com a Verdade e 
serem largados, pelos que se dizem estar fazendo a obra do Senhor (não foi o que Ele 
mandou)  Por isso Jesus disse: _ “fazei discípulos” Façam com eles como Eu fiz com 
vocês: ouçam a Palavra, obedeçam a Deus em tudo _ Is 50.4-5  

Dediquem-se aos novos em tempo integral.  
Ensine-os (como ensinar o que não se sabe ?)  

 
Exatamente para dar apoio aos querem obedecer a Jesus cumprindo esta ordem, 
compartilho conjunto de estudos, como um “trilho”,encaminhando  
a versículos básicos que precisa ser conhecidos e vividos por todos os cristãos.  
                    E que os novos convertidos precisam aprender logo. 

 
 Também serve para verificar os fundamentos de sua fé na Palavra de Deus. Em geral, a 
gente crê mais ou menos, no que ACHA...por ter alguém dito algo num pregação  mas a 
verdadeira fé está firmada no que Deus diz.  E aí, precisa conferir tudo o que se ouve com 
as Escrituras: At 17.11.  
‘ estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda 
avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim ‘  
O que está escrito na Bíblia é para se tornar um modo de ver as coisas  e um modo de viver  
 
 Conferindo os fundamentos de sua fé  e de seus discipulandos:  
      # citar no mínimo  um versículo+ ref .  para cada afirmação  
  
         As perguntas têm  resposta na revista   ‘Deus ama vc’    link  evangeliza 
 
1- Por que é preciso ler a Bíblia ?    >                     >  artigo  1 :  “Ama a Deus?”  
2- Aceitar Jesus: ponto de chegada ou de partida?  >  artigo   2    
3. O que é aceitar Jesus ?                                         >  artigo   3  
4. O que é nascer de novo?                                      >   artigo   4  

       5. Quais  os “dois pés” do cristão ?                          >   artigo   5 
              - sem os ‘pés   ninguém vai’  a parte alguma    
    6-  Qual a diferença entre o joio e o trigo?                >   artigo   6 

      7-  Batismo _ por que batizar?  
                             Qual simbologia? E significado?        >  artigo   7                       
                             Obs: estes esquemas estão na revista  good news:    evangeliza 
 

Mesmo que a pessoa saiba muito sobre a Bíblia, é interessante rever todos esses 
versículos, como recordação e preparo para futuros discípulados. Mesmo porque, cada vez 
que lemos a Palavra, Deus Se revela na medida de nosso crescimento, e vai dando uma 
nova perspectiva de versos há muito decorados.  
Depois desta série há: cruz, mensagem central da Bíblia        

                                            Panorâmica da mensagem da Bíblia)  > Link_ escrituras 
                                            Sinopse do VT e Novo Testamento 
 

Especificamente aos futuros discipuladores:  
  1º  nível:    Ser e fazer - Discípulo e discipulador     >  Link_ discipulador  
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  2º. nível     Filipenses: manual de evangelismo  
  3º. nível    Timóteo e Tito: perfil dos novos líderes   > Link  líderes 

 

 02    COMO SE FAZ ? 
 
 A ordem de Jesus aos discípulos para irem fazer discípulos incluía dois aspectos: 
                   #   ensinar  e  batizar, Mt 28.19 -20  

DISCIPULAR é uma forma de ensino .  
                      é mais do que simples ‘informar a respeito de...’ é mostrar como se faz   
 
Todo discípulo de Jesus é enviado a discipular. Havia muitos outros seguidores de Jesus mas 
aos discípulos foi dada a ordem do discipulado. Por que essa diferença? Paulo disse a 
Timóteo:’o que de mim...ouviste confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também 
ensinarem a outros’ 2Tm 2.2  
1- Só sabe discipular... quem foi discipulado !  
  * Se a pessoa não foi discipulada no início de sua vida cristã, terá dificuldade em se deixar     
          discipular mais tarde, achando que basta ser cristão para ser discipulador.  
 
2- É muito importante discipular logo que a pessoa aceite Jesus. 
         (não são aquelas aulas sobre o Batismo, mas andar junto depois dele) 
   *Discipular não é apenas dar uma aula, como na Escola Dominical.  
    Discipular envolve atender às dificuldades pessoais de acordo com a diretriz da Palavra 
    -  além de preparar para uma ampla gama de respostas que possam surgir em possível futuro   
         -  discipulado :   ‘ o que vimos e ouvimos  isso vos anunciamos’ 1João 1.3 
                      # fazer como Jesus fez com Seus discípulos  
3- Discipulado requer bastante conhecimento da Palavra e testemunho pessoal :  
    Perfil de discipulador nos é dado por Esdras, que havia disposto seu coração para... 
     > buscar a lei do Senhor   >  para a cumprir   >  para ensinar. 
       Observe a progressão: buscar e cumprir para ensinar ! Ed 7.10 ver Is 50.4-5 
Aos discípulos, na última Ceia, Jesus disse: ‘ ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o 
podeis suportar agora.Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos ensinará todas 
as coisa e fará lembrar ...’ Jo 16.12-13   
 
4- Discipulador nunca deixa de ser discípulo: está sempre aprendendo 
   * Discipular requer especial dependência do Espírito,  como Jesus explicou ao Se despedir: 
                           ‘ sem Mim nada podeis fazer’  João 15.5 >  João 16.12-13  
5- Discipular faz a pessoa humilde e bem cônscia de sua dependência de Deus 
 
Conclusão: No corpo de Cristo, cada um tem seu devido lugar, e há lugar para cada um. 
Ninguém ocupa o lugar do outro, e cada um faz falta , quando falta ! Por isso, é importante que 
cada um sirva ao Senhor, servindo o Corpo de Cristo. Caso ainda não saiba seu dom seu lugar, 
serve como diretriz   a pergunta de Deus a Moisés: ‘Que é isso na tua mão?’ Ex 4.2 e 
                                  a pergunta de Eliseu à viúva necessitada: ‘o que tens em casa?’ 2 Rs 4.2  
Se você quer consagrar sua vida ao Senhor, como convém a todo cristão verdadeiro, comece aí 
onde você está, dando testemunho de Jesus aos que o cercam  
           ( ver artigo ‘CONSAGRAÇÃO’ , link Cristãos em Geral) #  

 03   SER para  FAZER   
 
*Cristãos precisam ser para fazer. Vou explicar:  
  É preciso... ser nascido de novo, ter sido feito filho de Deus,  
                      para fazer a obra de evangelismo e discipulado. 
*Aos cristãos há princípios e diretrizes da Palavra que indicam as condições, e dão critérios  
                       para se avaliar um bom trabalho para o Senhor. 

Cada evangelista precisa SER: 
  1 - Filho de Deus, 
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  2- Selado, Corroborado, Fortalecido com o Espírito Santo 
            *Cuidadoso em seu relacionamento quanto ao Espírito: 
                 - anda, Gl 5.25-26,  
                    -  não entristece, Ef 4.30-32 mas  sim, enche-se Ef 5.18-21 ) 
                       -  não apaga, 1Ts 5.18 
   3-  Realista 
 
Cada evangelista precisa ESTAR: 
   1-  Equipado (dom +preparo) +  2- Treinado +    3-  Alerta, Ef 4.11 e Lc 21.36 
                                                                                       'Vigiai e orai'  
Cada evangelista precisa SABER:  
  1- Obedecer 
   
  2- Discernir dardos malignos - Hb 5.8 Fp 2.5-10 Jo 12.50 Mt 7.21 Ef 6.16 
  
  3- Improvisar = adaptar-se rapidamente a situações imprevistas;ex: 
          Filipe no deserto / Pedro, indo a Cornélio / Paulo e o carcereiro  

* Princípios básicos do cristianismo são vistos no discipulado. 
Discipular é um meio pelo qual Deus nos mantém sempre afiados nas  matérias básicas   
 
Aos chamados a serem discípulos que evangelizam, o que diz a Palavra? 
* Jesus ordenou aos discípulos “ Ide” fazei discípulos - Mt 28.18. Como? 
   “sereis Minhas testemunhas” no poder do Espírito Santo, At 1.8 
       Testemunhar é falar do que viu, do que experimentou - 1 Jo 1.1-3 
          Testemunha de Jesus   têm experiência pessoal com Jesus,  
               # Repito: só testemunhas de Jesus podem evangelizar.  

Fundamental para evangelizar é o cuidado com a vida pessoal quanto ao Espírito Santo: 
1-  Anda  no Espírito   Gl 5.24-26 
 
2- Não entristece o Espírito Santo ( Ef 4.30-32 ) cuida para ser renovadamente cheio, Ef 5.18-22 
 
3- Andar na Luz - 1 Jo 1.7, 3.19-21; Sl 51.6 - falando a verdade que há no íntimo, momento a 
momento o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado mantém a comunhão com Deus .  

* Há o agir de  Deus: . Selados, corroborados, equipados - Ef 1.13, 3.16, 4.12. 
* Há o agir do homem...  Andar no Espírito, Gl 5.16-24  
                                         Não entristecer ( Ef 4.30-32) mas,sim, enchencher-se , Ef 5.18-21  
                                         Não apagar, 1Ts 5.18  
 
*Agora, sim, é possível ao cristão... 
 

- Ser FORTALECIDO para a batalha nas regiões celestiais - Ef 6.10. 
        - Observar os níveis de batalha - 6.12. 
           - Tomar toda a armadura - Ef 6.13-18. 
               - Ter atitude de Amor ( caráter)  crachá do cristão, Jo 13.35, 17.21. 1 Co 13.3-7 . 
                                                   Reciprocidade  que gera a unidade em Cristo  
                  - Ter autoridade 
                      - Ter autoridade cuja base é... i) 'ter sido enviado' - Mt 10.5 e Jo 15.16.  
                                                                        ii) Submissão à autoridade superior - Lc 7.8.  

* Ser TREINADO na Palavra é o segredo do sucesso - Sl 1.1-2 e Js 1.8  
                             # a Palavra é espada do Espírito, Ef 6.17. 
* Habita ricamente ( Cl 3.16 )  Conhece, vive, usa ( 2 Tm 3.16)   Maneja bem, 2Tm 2.15.  

A MENSAGEM é o Evangelho, poder de Deus para salvar o que crê, Rm 1.16, 1 Co 1.18. 
   Todas as religiões pregam o amor, cristianismo prega A CRUZ - 1 Co 23-24. 
      A ênfase - 1 Co 1.17.: evangelizar, não com sabedoria de palavras 
         - a Palavra , levada em conta como sendo O principal argumento  (não o que “EU acho...”) 
               - a Palavra é A mensagem, não escudo para idéias próprias.  
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QUANTO À PALAVRA, alguns princípios a serem considerados: 
“cheios do Espírito... anunciavam com ousadia a Palavra - At 4.31.  

• “a fé é / vem pelo ouvir... a Palavra” - Rm 10.17.  
• “em tudo enriquecidos nEle, em toda a Palavra e sabedoria' - 1 Co 1.5.  
• “a Palavra da cruz...” - 1 Co 1.18.  
• “não... falsificadores da Palavra” - 2 Co 2.17, 4.2.  
• “pôs em nós a Palavra da reconciliação” - 2 Co 5.19.  
• “instruído na Palavra” - Gl 6.6.  
• “ousam falar a Palavra mais confiadamente, sem temor” - Fp 1.14.  
• a Palavra... recebida como palavra de Deus, opera nos que crêem - 1 Ts 2.13.  
• “pregues a Palavra' - 2 Tm 4.2.  
• “retendo firme a fiel Palavra que é cf a doutrina” - Tt 1.9.  
• “sendo de novo gerados... pela Palavra de Deus, viva eterna' - 1 Pe 1.23.  

CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL   - “coberto” pelas orações dos irmãos - Exemplo de Paulo 
- “orando... por mim para que me seja dada,no abrir da m/boca, a Palavra” - Ef 6.19. 
   - “orando por nós... a fim de falarmos do mistério de Cristo” - Cl 4.3. 
       - “rogai por nós p/ que a Palavra tenha livre curso e seja glorificada” - 2 Ts 3.1.  

TÁTICAS  
 1. “a tempo e fora de tempo” - 2 Tm 4.2. 
 2. sem contendas - 1 Tm 6.5; 2 Tm 2.23-24; Tt 3.9. 
 3. sob a direção do Espírito - Mt 4.1 e 10.19 
     - guiados pelo Espírito mesmo diante dos inimigos... 
       - guiados - Rm 8.14 / impedidos - At 16.6-7 /  
           - impelidos  (  At 16.9 )  à porta que Deus abre ou fecha - Cl 4.3; Ap 1.  
 

SER   REALISTA... 
 
* Quanto à porcentagem do fruto - Mt 13.3.  

*Quanto à natureza humana: - o homem natural não entende - 1 Co 2.14.  
                                                   - o incrédulo não vê - 2 Co 4.4-6. 
                                                      - o que não é de Deus, não ouve - Jo 8.47.  

* Quanto ao que fazer: ORAR :  
         'que Deus resplandeça' 2Co 4.6.   
           que Deus conceda arrependimento e retorno à sensatez,2Tm 2.25-26 
              que Deus conceda que vá a Jesus - Rm 2.4; Jo 6.65.  

*Quanto à necessidade de revelação - Mt 11.27; Gl 1.16.  
   depende, não da pregação, mas do pregador em comunhão com Deus  e  em oração    
 o EVANGELISTA PREGA MAS QUEM FALA / CONVENCE É O ESPÍRITO SANTO  

*Quanto ao que esperar: - há inimigos - Fp 3.18.  
                                         - há os que resistem - 2 Tm 2.25. 
                                        -  há os que causam males - 2 Tm 4.14. 
                                        -  há os que torcem as Escrituras - 2 Pe 3.16. 
                                        -  também há os que recebem de bom grado - Cl 2.6.  
                                        -  há os que examinam as Escrituras - At 17.11.  
                                        -  há os que ouvem e crêem - Ef 1.13.  

*Quanto ao custo :  sofrimentos pessoais - 2 Co 2.4; Cl 1.24; 2 Tm 2.3, 3.1.  
    - Privações - 2 Co 6.4, 11.9; 1 Ts 3.7.  
          - Perseguições - 2 Tm 3.11.  
              - Lágrimas - Sl 126.6 

*Gabarito: atitude exemplar a ser seguida à risca ( anote ( G )   à margem, em sua Bíblia)  
                - preservando a Palavra da Vida - Fp 2.16. 
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* Seguir  o exemplo ( modelo) da Igreja primitiva : 
        Atos 4.31, 5.20, 6.2, 7.38, 8.14, 11.1, 12.24, 13.7, 44, 46, 48, 17.11, 19.10, 20# 

 

 04    QUEM    PODE SER DISCIPULADOR ?  
                   -    só que for discípulo de Jesus 
 
O DISCÍPULO *  

1- QUEM  é  DISCÍPULO de JESUS ?  
      1.1   Quem encontrou Jesus 
              > arrependeu-se , Mt 4.17 > converteu-se, Mt 13.15 >  nasceu de Deus,Jo 3.7NVI 
      1.2  Quem é...  
       > é nova criatura, 2Co 5.17 >  é ovelha (ouve e segue ) Jo 10.27  > é testemunha, 1 Jo1.1-3 
 
      1.3   Quem não é... maior do que seu Senhor _ João 13.16, 15.20 
 
2- COMO AGE o DISCÍPULO? 
      2.1   Em seu íntimo: a )  Toma sua cruz, Lc 9.23,  
                                       b )  Anda na luz, Jo 3.19-21, Ef 4.30-32, 1 Jo 1.7 
                                       c )   Permanece na Palavra _ Jo 8.31 
      2.2   No relacionamento com irmãos:  
                                       a)  Amor: Jo 15.12, 13.35,( atitude, conforme 1 Co 13.4-7)  
                                       b)  Sem nada “no meio” _ Mt 5.23,24 
                                       c)   Ama até ao inimigo, Mt 5.44-46, Rm 12.20, Pv 16.7 
     2.3   Perante o mundo: está  no mundo, sem ser  do  mundo _ João 17.11,16 
                                       a )   dá testemunho com poder _ At 1.8 
                                       b )   é Sal:detém a corrupção, Mt 5.13;  
                                       c)   é Luz: revela Jesus,  esclarece o  mundo ,  Fp 2.3, 14-15 
 
Conclusão: o verdadeiro discípulo de Jesus obedece à ordem: 
                       indo ( às compras, trabalhar, estudar, onde quer que vá...)  
                                 fazei discípulos , ensinando-os... Mt 28.18 - 20 

*********** 
 

3-  QUEM PODE SER UM DISCIPULADOR? 
     3.1  - quem é  discípulo de Jesus: _ Nasceu de Deus [nvi} João 3.3,5,7 
                         - Ouve e segue a Jesus João 10.27 
                           -  Toma sua cruz cada dia Lc 9.23 
                              -  É chamado e enviado João 15.16 
                                  -  Ciente de ser “vara”, aceita ser “podado” João 15.1  
                                       -  Depende do Espírito Santo Cl 4.3, Ef 6.19 
 
     3.2  - quem é  fiel à Palavra: o discipulador não “Acha...” nada ! 2 Tm 2.15 
                                           - Conhece, vive e ensina a Palavra João 12.50 
     3.3- quem é  discreto: qualquer assunto “morre ali”. Não fica inquirindo sobre a vida do outro 
 
     3.4-  quem tem empatia = percebe a necessidade do outro Rm 12.15 
                                      Chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram 
     3.5-  quem é  sábio _ Reconhece suas limitações, pede sabedoria com fé, e a recebe Tg 1.  
                                 Por isso, sabe o tempo e o modo, Ec 8.5  
                                Sabe agir como convém, 1Co 13.5, 10.23 
 
04   COMO AGE O DISCIPULADOR ? 
 
      4. 1    VAI JUNTO... ombro a ombro: telefona, visita, programa lazer juntos  

...  Não se mostra superior porque não se acha superior 

...  Ouve: deixa falar, evitando intimidades. 

...  Dá atenção, sem julgar mal. Mt 7.1-5 

...  Sabe que “pior dor é a que cada um sente agora”  
 

      4. 2   ORIENTA... 
                  a)  Com perguntas pertinentes, busca a raiz do problema, conduzindo à objetividade 
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                  b)  Examina e mostra os princípios da Palavra: dá opções  >  evita dizer o que fazer   
                   c)  Indica literatura  >  Encaminha a profissional competente, se for o caso 
                  d)  Conduz a Deus e à Palavra 2 Tm 1.7 
   
     4.3   ORA...com o discípulo, vivenciando os princípios da oração 

      Compartilha motivos mútuos  Rm 1.12 Fp 4.15 Ef 6.19 
      Amplia a visão orando pelos outros, e por Missões _ Jo 42.10 

              ORA...pelo discípulo, e, mesmo ausente, não está alheio... 
 
Enfim, o discipulador serve a Jesus, servindo a Palavra ao discípulo  
                   Sl 19.12-14, Is 44.22 e 61.10, Sl 37.7  
*Procura acertar, entregando seus desacertos ao Senhor, e descansa nEle#  

APÊNDICE 
Explica  termos comuns aos crentes,    mas não aos que estão chegando agora 
*Lembrar que cada esquema pode  ser impresso  e servir de base a aulas avulsas _ nesse caso, 
conceitos básicos devem se lembrados  explicados.  
    
  - pode dar uma cópia ao  discipulando  para  trabalhar com a Palavra durante a semana. 
 
1- ARREPENDIMENTO: Arrepender-se do quê ? 
R- dos pecados =atos que fazemos porque somos pecadores, como uma raça; 

ex: japonês pode ser : imperador, monge, pessoa do povo, ou ninja. 
*Independe de posição, riqueza, cultura, religiosidade, simplicidade, crimes sem conta. 
*Todos são igualmente japoneses, como todos os homens são igualmente pecadores 

2- ARREPENDIMENTO: Como acontece ? Pela benignidade de Deus Rm 2.4 
 Pelo atuar da Palavra Tg 1.18 
 Pelo atuar do Espírito Santo Tt 3. 5 

Não é remorso = ira ou medo da conseqüência / é constatar: - Pequei...Lc 15.17–18  

3- CONVERSÃO é... 
- Decisão AO CONSTATAR: - “Preciso mudar de rumo  
- “ Preciso mudar de vida” “Irei Ter com meu pai”  
- Requer confissão:“Pequei, sou pecador' / Segue-se mudança evidente, Gl 1.23 
 
4- ACEITAR JESUS é agir do homem:  
    4.1   é aceitar os termos de Deus: 
           i )  Sou pecador, Rm 3.9, 23  
            ii  ) Estou sob a ira de Deus, Jo 3.36 
             iii  ) Só Jesus pode me salvar, Atos 4.12 porque: Morrendo na cruz,  
Jesus satisfez todos os requisitos da justiça de Deus, e a prova é que Ele Ressuscitou!  
 
    4.2   É crer no Seu nome: 
            Senhor  ( Rm 14.)   Jesus  ( Mt 1.21)  Cristo, Gn 3.15, Cl 2.15 
    4.3  É falar com Deus:_ “Eu quero!”  
                    1o passo do Andar na Luz = falar a verdade para Deus 
 
5-   NASCER DE  DEUS , é agir de Deus: João 1.12 
        - Deus nos liberta do império das trevas Cl 1.13  
         - Deus nos transporta para o reino do Filho: Morri ali... Nasci aqui ! 
            - Deus nos torna filhos de Deus, cf carta aos Efésios (ver 'Quem somos em Cristo') 
      * Impossível saber como isso acontece; só é possível crer, como uma criança. 
Deus sempre faz o que diz... Jr 1.12 #  

 
 

 05  FATOS BÁSICOS  
        Quais fatos básicos precisam ser apresentados, ao se fazer discípulos ?  
Deus   nos ama : quer relacionamento de amor com o homem : Amarás...Dt 6.5  
Deus  almeja o diálogo : ouvir e falar ( Gn 3.8,9 )  Hoje nos fala pelo Filho , Hb 1.1-3 
                       ' Procura lembrar-me... apresenta as tuas razões ...' Is 43.26  
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Deus   busca comunhão com o homem : nada 'no meio ' Is 59.2 
mas...: PECADO NOS SEPARA DE DEUS 'vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o 

vosso Deus e vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça'  
 
Por que precisamos de Jesus ?  
Por ter Deus estabelecido Jesus como o único meio de restaurar Sua ligação com o homem,   
                                             -  perdida no momento da Queda  Gn 3    
 Desde as 'vestes de peles ' Gn 3.21 feitas para vestir o homem antes de serem expulsos do    
        - éden , TODOS os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a cruz. Jesus disse  
        - 'Eu sou o Caminho, a Verdade a Vida, ninguém vem ao Pai senão por mim' Jo 14.6 

'em nenhum outro há salvação... debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, 

em que devamos ser salvos.' At 4.12  

' há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem' 1Tm 2.5 

1- O pecado rompe a comunhão com Deus , Is 59.2   
      pecamos porque somos RAÇA  de pecadores; traços determinantes que se traz ao nascer   
      independe do que se faça ou seja: ex:  japonês 
        há japonês  IMPERADOR _ rico e poderoso 
        há japonês  MONGE _ religioso  e culto  
        há japonês pessoa simples do povo  _ que vive como todos os demais 
        há japonês NINJAS _ treinados em artes marciais alguns podem ser até assassinos 
               mas, são todos igualmente japoneses  Assim, somos todos pecadores. 

2- Necessário vos é nascer de novo Jo 3.7 Fato espiritual ilustrado pelo nascimento físico: 
     2.1 é sair do ambiente natural onde passou a existir : o mundo 

     2.2 Cortar / romper com o mundo 

    2.3 Ser lavado da sujeira do mundo 

    Sinal de vida, quando o ar inaugura o pulmão, e o nenê chora  
                            o Espírito Santo , o sopro da vida de Deus, nos sela Ef 1.13 

    O mesmo nenê que estava na barriga da mãe vai para o berçário; 
                          Houve apenas mudança no sistema de vida 

3- Existência espiritual separada de Deus chama-se “morte espiritual”  
     O conceito por trás de palavra morte é separação  
        Uma pessoa morre, quando o físico se separa do espírito: ela continua existindo igual  

      Obs.: Espiritualmente há duas ‘jurisdições’ a da luz e a das trevas : 
                  Há um abismo intransponível entre elas, Lc 16.26   Colos 1.13 
                    Só Deus nos liberta do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho Cl  

4- Como Jesus nos libertou ?    
    Ele entrou no mundo “pela porta”, Jo 10.2  
      Nasceu como todo ser humano, só que sem ser da raça de pecadores, por ter sido gerado  
                 pelo próprio Deus, Maria foi apenas ‘ barriga de aluguel’  
     Viveu  sem pecar cada dia nesta Terra: ‘ faço sempre o que Lhe agrada’’ João 8.29 
                                  ‘ em tudo tentado, sem pecado’    Hb 4.15 
                                   ‘pode socorrer os que são tentados’  Hb 2.18 
     Morreu, morte indevida,  pois assumiu nossa culpa, levou sobre si nosso castigo Is 53.4- 6  
                   para satisfazer   a justiça de Deus “o salário do pecado é a morte’ Rm 6.23 
    Ressuscitou, por não ter pecado próprio, a Morte não pôde retê-lo  
                           - garantia de Seu sacrifício ter sido válido perante Deus  

5- O sangue de Jesus é o preço de nosso resgate, 1Pe 1.18 Gn 3.3 
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“Seqüestrados”, separados  de Deus pelo engano da ‘serpente’ que levou Eva a escolher contra 
a orientação de Deus, a Humanidade passou a existir separada de Deus, sob a influência do 
diabo : ‘o mundo jaz no maligno’ ‘o príncipe deste mundo ‘ 1Jo 5.19, Jo 12.31.+14.30 +16.11 

Todo seqüestrador exige um resgate para soltar o seqüestrado:  
   O sangue de Jesus é o preço de nosso resgate: 1Pe 1.18 Cl 1.13 
       Libertos do império das trevas, somos levados de volta à comunhão com Deus  

6- para nós, a salvação é de graça: basta crer em Jesus  

    “ PARA QUE todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna” Jo 3.16 

       É preciso crer em Jesus, como diz as Escrituras... Jo 7.38 5.24 

          É preciso ‘ouvir’ as Escrituras : LER, CRER, ACATAR Rm 10.17 1Tm 1.9 1Pe 1.20 
 
    MAS  TEVE ALTO CUSTO:   a morte de Jesus na cruz > isaías 53.4-6 
                                                  - ao levar sobre si o justo juízo de Deus sobre o pecado 

7- “...a quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus 
          >  a saber, os que crêem no Seu nome:” Jo 1.12  
            O que significa o nome de Jesus ?  

        SENHOR = detém toda a autoridade no céu e na terra Rm 14.9 Mt 28..8 

         JESUS = nome da pessoa , Mt 1.21  
                         que derramou todo Seu sangue em resgate do pecador  

        CRISTO =prometido, enviado, para esmagar a cabeça da serpente 
                                             Gn 3.15     > Gl 4.4-6    >  Cl 2.15 

ADENDO:   ESCLARECENDO   ALGUNS   PONTOS  
1- Por obras da lei ninguém é justificado diante de Deus, Gl 2.16, 3.10  

   Somos salvos apenas pela graça, mediante a fé - Gl 2.8-10,16, 3.10 – 14 

   Justificados pela fé,no sangue de Jesus,  temos paz com Deus Rm 3.25 e 5.1   

2-  O  mundo  : conhece a Deus / não O glorificaram como Deus  
      O coração se obscureceu Rm 1.21 3.20 –26  
         O mundo jaz no maligno, príncipe deste mundo,    1 João 5.19  
                      Jo 12.31, 14.30 16.11   
             O homem natural não entende, Deus precisa resplandecer no coração 
                          1 Co 2.14 2Co 4. 6, 4  
                 Precisa da oração dos cristãos: .”que Deus lhes conceda ... ‘ 2 Tim 2.25 
                   Conhecendo a benignidade de Deus somos levados ao arrependimento  

3- Todos são criaturas de Deus  MAS são filhos de Deus, só pela fé em Jesus, João 1.12 

     - Conhecendo a benignidade de Deus somos levados ao arrependimento, Rm 2.4 
       -  Recebendo a Jesus, nascemos do Espírito ( Jo 3.5)    o Espírito nos sela,  Ef 1. 3  

4- A Palavra de Deus opera a regeneração do homem decaído,  Rm 10.17  

         SABER a Palavra não é suficiente 

           DECLARAR a Palavra não basta 

                 É preciso GUARDAR a Palavra  no coração Sl 119. 11 



10 
 

                        Os fariseus , sabidos nas Escrituras, “mataram “ a Jesus,  Mt 26. 3,4  
                              Saulo , sabido nas Escrituras, perseguia os cristãos At 9.1 

5- Jesus convida: Vinde a Mim... Aprendei de Mim...Mt 11.28-29 

       *é preciso IR a Jesus:  conhecer Jesus, render-se a Jesus, aceitar Jesus. 
            Nicodemos, o doutor da Lei e Saulo, perseguidor dos cristãos 
            -  ambos foram a Jesus :  foram transformados, Jo 3.1 At 9. 3- 6 Gl 1.23 
                 - quem encontra a Jesus  nunca  mais é o mesmo 

         *  é  preciso   IR a Jesus para SALVAÇÃO  para justificação: Rm 5.1   + Cl 2.6   
                                                                                - ato  jurídico, único, definitivo 

             * é preciso IR a Jesus para SANTIFICAÇÃO : processo que tem início ao sermos salvos 

 
6 -  santificação não é opção é conseqüência da salvação   
          1 Ts 4.3  +Rm 12.1- 2   +Hb 12.1-2 e 14  + 1 Pe 4. 1- 4    + Sl 1  

       6.1    Ciente de ser templo do Espírito Santo, 1 Co 6.18-20, 2Co 6.17-18, 7.1  
       6.2    Zela para manter comunhão no Espírito Gl 5.24-26 Ef 4.30-32, 5.18-21, 1 Ts 5.19 

      6.3  ‘como recebestes ...Cristo, assim também , andai nele’ Cl 2.6  

              ‘Jesus feito por Deus para nós: sabedoria, justiça, santificação,redenção’ 1 Co 1.30,  

 

7-  o sangue de Jesus, base de aliança com deus, Sl 50.5  
       - preço do nosso resgate, 1 Pe 1.18- 20   
           - propiciação dos nosso pecados, 1Jo 1.7,9  
               - dá acesso à presença de Deus , Hb 10.19  e 12.24   
                   -faz o cristão vencedor, Ap 1.5   +5.9   + 7.14   + 12.11 

     7.1   Jesus é nosso fiador , Mt 26.28 1 Co 11.25  + Hb 7.22 

     7.2   pela fé , somos Justificados Rm 3.25 e 5.9 

    7.3    fomos remidos e aproximados de Deus , Ef 1.7 e + 2.13  

                Então, há Paz e Perdão,  Cl 1.14 e 20  +Hb 9.22 (20)  +1 Pe 1.2 

EXPLICANDO GÁLATAS   4. 4 – 6  

1- Na plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho:   Deus preparou a vinda de Jesus  
                                              através da História do povo de Israel e da História Geral 
                                               esperou o momento adequado quando a Humanidade já havia sido 
despertada ao pensamento abstrato pelos filósofos gregos e os gentios estavam decepcionados 
com os deuses por  não os terem livrado do pesado  jugo de  Roma 

2- Nascido de mulher: isto é, sem a participação de um homem. Por que ?  
                                    Jesus não podia ter em si o genes de pecador .  
                                    Jesus foi homem sem pecador como   Adão antes da Queda por ter sido 
                                    Gerado por Deus, fora do útero de Maria.   
3- Nascido sob a Lei:  do povo que tinha Aliança com Deus,  
                                    - descendente de Abraão, Gn 15.5   

4-  Para resgatar os nascidos sob a Lei:a figura do resgatador era bem compreendida pelos  
                                   judeus ( ex: Boaz)   Sob a Lei , eles se tornaram  o povo de Deus 
 
5- a fim de recebermos a adoção de filhos : mas ,no tempo da graça, Deus busca filhos. –x-  
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06     PERFIL DOS CIDADÃOS DO REINO DE DEUS  
 
MATEUS _ EVANGELHO DO REINO  

Mostra Jesus, o Leão da tribo de Judá, o filho de Davi, Mt 1 
                        -  REI  com direito legal ao trono 

Chamada geral : ARREPENDEI-VOS, Mt 4.17 

A     O CIDADÃO  DO REINO    
A 1-  bem aventurados Mt 5.3-12   
      - SAL da Terra 5.13   
          LUZ do mundo 5.14-16   
            O MENOR viola os mandamentos mas ensina, 5.19   
               O MAIOR cumpre e ensina   
                JUSTIÇA EXCEDENTE  5.20 

A 2- O padrão dessa justiça :  A Lei diz.. . EU porém vos digo  ...( maior do que Moisés)  
        Jesus fez releitura interiorizando a Lei de Moisés: foco no SER   
               - não mais no apenas  FAZER   
        Era para eles terem lembrado do que Moisés dissera: Dt 18.15 O Senhor teu Deus te    
       suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um  profeta semelhante a mim; a ele ouvirás; 

Mt 5.21  não  matarás... > qualquer que se encolerizar...  Nova orientação,  Mt 5.22-26         
 
Mt 5.27   não cometerá adultério  > qualquer que atentar... para cobiçar  
                                                             Nova orientação,   5.28-30 

Mt 5.31   deixa a mulher, dá o divórcio  >  qualquer que , faz dela uma adúltera  
                                                                         Nova orientação,  5.32 

Mt 5.33   não cometer perjúrio  >  seja seu sim, SIM e não, NAÔ  
                                                                       Nova orientação,  5.34-37 

Mt 5.38    olho por olho ,dente por dente > não resistir ao mal, dar a outra face  
                                                                      Nova orientação,   5.39-42 

Mt 5. 43   ama o próximo, aborrece ao inimigo >  ama inimigo, ora pelo que te persegue 
                                                                                Nova orientação, 5.   44-48 
 O motivo dessa nova orientação : para que sejais filhos  do vosso Pai que está nos céus 
                                                            # muda a relação de povo  para filho de Deus  
Mt 19.8-9  Moisés permitiu repudiar... Eu porém vos digo... 
                                                             Traz de volta a orientação ‘do princípio ‘ Mt 19.4-6 

 
A 3   o Deus que vê em secreto, Mt 6.1-18  
    3.01    Ao dar esmolas  >   Ao orar _ perdoar  >  Ao jejuar , Ef 4.32  
    3.02     Seu tesouro , Mt 6.19-21 
                 Seu critério, Mt 6.22-23   
                   Seu servir : leal, exclusivo, plenamente confiante, 6.24-32  
                                            ( não andeis ansiosos...)  
                     Sua prioridade: o Reino e sua justiça, Mt 6.33   
                        Sua atitude:  basta a cada dia o seu mal 6.34 

 3.03   Não julga, 7.1-2  mas ,sim,   Tira  primeiro a trave do seu próprio olho 7.3-5   
 3.04  Valoriza as coisas de Deus, reparte  com critério:   
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                             - Não dá aos cães as coisas santas Mt 7.6 
3.05   Pede, bate, busca, 7.7-11  
3.06   Ama ( trata )os outros, como que ser tratado – como a si mesmo  Mt  7.12 
3.07  Sabe que aporta larga leva à perdição, escolhe  a porta estreita,  Mt 7.13-14  
3.08  Dá-se por avisado   quanto aos falsos profetas, 7.15-23 > ‘vê o mal e se esconde’ Pv 22.3 
3 09    Sabe que os frutos ( 7.16-20 ) são mais importantes do que os sinais, Mt 7.22 
3.10   Ouve e pratica a Palavra, 7.21,23/ 24-27 

 Obs:  Tal padrão apresentado à multidão: que quer sinais, Mt 5.1 
                                                                        faz com que  muitos se retirem  
                                                                        Uns poucos ficam  e se tornam discípulos 
                                                                           ( passam a ter intimidade com Jesus)  
       �A  que time vc pertence:   multidão ou discípulo ?  

B    O  SERVO do REI 
B 1   Perfil do servo:  

       1-   Não todos, apenas DOZE, conhecidos pelo nome, Mt cap 10  
                                                      chamados por Jesus: ouvem e seguem, Mt 10.1-4 
                                                      comissionados, dão continuidade ao ministério de Jesus 

       2-   Os servos são  - Equipados com poder de Jesus .1 
                                      -  Enviados por Jesus:  não foram por conta própria 
                                                                              nem na força da sua carne  
                                     - Instruídos sobre como proceder, dá-lhes critérios 10.5-42 

                                     > Público alvo: às ovelhas perdidas de Israel ( ainda não havia Igreja)  
                                                            - não aos gentios, nem aos hereges     

      3-   A mensagem: É chegado o Reino ( motivo dos sinais)  
                                     - O antigo senhor foi destronado! 

      4-   Atitude básica: de graça   
                                   Plena dependência de Deus ( apenas o essencial ) 

     5-   Recebem instruções específicas:  
           -  Junto aos dignos, fica até o fim .11  
              -  quando aceitos  e  SE rejeitados, 12-15 

    6-   é Realista: como ovelhas no meio de lobos POR ISSO  
                            Prudentes e simples, 16  
                             cautelosos ( acautelai-vos... ) v 17 
    7-   é Testemunha (1 João 1.1-3) e Fala movido pelo Espírito, v 19-20  
                            * Mesmo Odiados são Perseverantes, v.22  
                            * São orientados a buscar quem queira ouvir e acolhê-los 
                                 ( Fugi... v23 )  

B 2   Princípios básicos (P) basta ser como Seu mestre, Senhor  
           (P ) NÃO TEMAIS 10.26, 28, 31 
             (P) Não ficar no muro : ASSUME ! v .32-33   
              -  O Evangelho faz um reboliço, Não traz popularidade, haverá rejeições, v 34-36  
                 -  Sua prioridade é JESUS : toma a cruz cada dia e segue a Jesus, v 37- 38  
                     -  Seu critério é mais amplo, não imediatista : Perder versus Ganhar   
                       -  Ciente de que COMO o tratam, estão tratando a Jesus, v .40  
                             -  Sabem que haverá galardão, v 41-42 

B 3   O Regresso:  Relatório  >  levados  à parte > para descansar    Lc 9.10 
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       O SERVO DO REI:  2ª. etapa: enviados  _mais 70 (resultado de oração). 
                                                         instruídos_ repete instruções, Lc 9.3 -16 
                                                        cuidados _ relatório  
B 4  AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  
        4.1   como o homem vê   ( 9.17)  Como Jesus via, 9.18  
        4.2   o contexto espiritual: é sério !  
        4.3   há vitória : sob a autoridade de Jesus 9.19  
                  MAS...o importante é ter o nome nos céus 

B 5   A BASE: REVELAÇÃO  (  9.21, 22 )  A  QUEM  ELE  QUER >  Mt 11.27  
                         CONSIDERA ( a Palavra )o Senhor te dará entendimento em tudo, 2 Tm 2.7  
                          CLAMA A MIM: responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas,  
                                                     que não sabes ( aos’ sabe tudo’  Deus não fala nada! )  Jr 33.3   

C        RELACIONAMENTO   ENTRE OS  LÍDERES   

 C 1     DISPUTA NATURAL  : 
           - Quem é o maior ?  (ênfase de um sobre os outros )  
           -  Ao reino de Deus importa  o quê ?  (e  não_ QUEM ? ) 
 
C 2   DEFININDO  O  IMPORTANTE  
  
        2.1   Critério  pessoal  é importante : 
                i) Conversão, humildade,  ver Jesus nos outros  Mt 18. 3-5 
                ii) Cuidado para não escandalizar, v .6 - 
                     -  Sobre os escândalos: vem, mas - Ai de quem... 
                         -  Como lidar : corta, joga longe, v 8, 9 

              iii) Não desprezar, mas salvar o perdido, v 11 > valorizar uma entre cem, v 12-14 

      2.2  Relacionamento entre os líderes  é importante :  
             i) Lidar com o pecado , v 15-17   a) o outro peca,  
                                                              b) eu vou em particular >dois ou três> só então, à igreja  

            ii)  estarem juntos, em concordância, faz com que sejam abençoados, Sl 133  
                - faz a Terra conectar-se ao céu , Mt 18.18 – 19  
                - traz Jesus para o meio deles, une _ ao mesmo tempo que amortece as diferenças   
                -  impede o atrito  

           iii) PERDÃO princípio básico Mt 18 .21-35 - senão, entrega aos atormentadores .34 

 
   2.3  Critérios  gerais, Mt 19.1-9 
            i)   lealdade para com a mulher da mocidade, ver Ml 2.10-12 

          ii)   amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Mt 19.22 e 1Tm 6.10 

         iii)    onde está o seu tesouro?  Aí está o seu coração, Mt 6.21 Lc 12.34  
 
Obs:  Depois de toda essa instrução, ainda se mostravam interesseiros:  
              “deixamos tudo, Te seguimos, QUE GANHAREMOS ? “  
                      Você busca vantagens por seguir Jesus? 
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* Jesus explica: a)  Agora, são uma grande família, com perseguições, Mc 10.30 
                                 - se Me perseguiram, também vos perseguirão , Jo 15.2 
                                    - se guardaram a Minha palavra, também guardarão a vossa.    
                          b)  Na Eternidade, terão a vida eterna  :para sempre com o Senhor, 1Ts 4.16 
                          c)  Só aos primeiros discípulos : se assentarão em 12 tronos,   Mt 19.28 

* Enfim: Jesus não ‘enfeitou’ a Verdade  
                         -  falou só a Verdade, e falou TODA a Verdade ! 

nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, 2 Co 4.17     fim 06  

07    MODELO DE ABORDAGEM EVANGELÍSTICA  
 
- toda abordgem evangelística precisa ter como base a Palavra. Não é para ir falando o que vem 
na boca no sentido de sugestionar o ouvinte. A Palavra, no mover do Espírito, é que fará a obra 
de convencer do pecado da justiça e do juízo para haver verdadeiro arrependimento, confissão 
de pecado e aceitar Jesus como Salvador que morreu castigado pelo pecado de cada um.  
    Só assim Deus agirá no sentido de o justificar , libertando das treva e transportando  
    -  para o reino do Filho, fazendo -o nascer de Deus , sendo feito, então, filho de Deus.  
         Para cada afirmação acima tem um texto da Bíblia: vc precisa sabê-la de cor. 

ABORDAGEM EVANGELÍSTICA ( trabalho do seminário)  
 >  todo discipulador precisa saber explicar a salvação  ‘na ponta da língua’                 
 
   FATO BÁSICO: _ Há um Deus,Soberano,Criador:  
                             ama Suas criaturas, deseja ter comunhão com elas.  

 1º, passo _ No coração do ser humano um vazio e uma busca a esse Ser superior  
Por isso, há tantas religiões, filosofias, empenho em boas obras. Mas, sempre fica a 
sensação de faltar algo, o que leva muitos ao ceticismo e ateísmo.  
 
 2º. passo:-Por que ? Há um abismo que nos separa de Deus  
                                          Lc 16: O rico e Lázaro  
*Por dar ouvidos e obedecer à serpente, o ser humano se tornou uma raça de pecadores. 
Ser pecador é Raça; ex:japonês:Imperador, monges, pessoas simples do povo, ninjas 
assassinos. Todos somos pecadores, como todos são japoneses.  
                     # Não importa o que façam ou deixem de fazer.  
 
3º. passo_ Por ser impossível ao homem alcançá-lO,  
                    Deus cobriu a distância que nos separa dEle 
3.1  Enviando Jesus, Seu Filho:gerado por Deus, era Deus em Seu espírito, mas  
     perfeitamente humano em seu físico,sem ser da RAÇA de pecadores 
3.2  Tentado em tudo, como homem,  
         - Jesus sempre escolheu viver no padrão de Deus,  
3.2  Não tendo pecado próprio, não merecia morrer Gn 2.17 Rm 6.23 
       # Morte é o salário, o que se combinou receber ao transgredir a orientação de Deus 
 
 4º. passo _ Jesus, por vontade própria, Se ofereceu para cumprir o plano de Deus. 
     4.1  Jesus,o Único que poderia salvar o homem, restaurando a comunhão com Deus 
     4.2  Jesus assumiu nossa culpa e levou sobre si u justo juízo de Deus ,  Isaías  53 
     4.3    Não tinha pecado próprio,   Hb 4.15  
 
 5º. passo Jesus foi crucificado, e morreu de fato. 
                  Mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou . 
     5.1  Foi elevado aos céus, onde está vivendo par intercede por nós, Hb 7.25 
     5.2   Assentado à destra da Majestade nas alturas, Hb 1.3 

         - acima de todo principado, poder,potestade, 
          -  nome que se nomeia neste século e no vindouro,    Ef 2.19-21 

    5.3   Prepara lugar para os que crêem e aceitam para si a morte- substitutiva de Jesus,    
     que foram  isentos ( como no Imposto de Renda) da condenação do pecado 

 
 6º.passo Jesus morreu por todos, mas a opção é de cada um! Você escolhe: 
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  6.1   Pode continuar buscando, sem ter certeza de chegar lá  
        6.2  Ou escolhe Jesus que disse, em João 14.6:  

“Eu sou o Caminho, a verdade e a Vida. ninguém vem ao Pai senão por MIM”  
 #  Sem Jesus ninguém tem acesso ao Pai, assim como sem a senha correta ninguém  tem 
acesso ao programa do computador ou ao seu próprio dinheiro no banco. Como toda senha 
precisa ser implantada em momento definido e decisivo, você precisa entregar a vida a Jesus, 
dizendo :  “Creio em Jesus e quero que ele seja meu Salvador e Senhor.  
                  Entra em meu coração, cuida de minha vida. “  
       6.3  Quer fazê-lo ? Repita comigo:...... E a pessoa repete a oração   
 
7º. passo   Com simples oração,  
                 -   dá passo decisivo, em que escolhe Jesus como seu Salvador.  

Mas é o 1o passo, como quando se entra na Faculdade, arranja emprego ou casa. 
   É preciso dar continuidade a essa decisão, cada dia, comparecendo às aulas, indo  
      - trabalhar e vivendo com o cônjuge até que a morte os separe.  
7.1  Como se faz isso em relação a Jesus? Lendo a Bíblia. E orando .  
       Pela Bíblia, Deus fala ao nosso coração: orienta, consola, corrige, dá entendimento 
7.2  Falamos com Ele em oração, contando toda a verdade que há em nosso coração 
        Lendo a Bíblia e orando, percebe-se, na prática, a comunhão com Deus restaurada 
7.3   E temos paz, como nada e ninguém pode nos conceder.  
 
Conclusão  
1- Se não aceitou, dizer:  
                 - Leve com você esse esquema.Tem a  Bíblia?  
                 - Procure e copie os textos, lendo contexto  
                 - Será bom ler João cap 3 várias vezes, pedindo que Deus o ilumine 
                 -  Pode ler um Salmo por dia: 
                       i) anotando o que chama sua atenção. 
                      ii) Anotando o que o Senhor é... ou faz.   
                     iii ) A qualquer momento, mesmo sozinho ( mas Deus está lá)  
                         -  você pode pedir a Jesus para ser Seu Salvador e Senhor.  
2- Se aceitou, dizer: _ Agora começa sua vida com Deus;  
       Como um recém nascido você precisa de cuidados, aconchego e muita “mamadeira” da  
Palavra. Gostaríamos ajudá-lo nesta fase, convidando a participar de nossas reuniões ...         
                           (escrever endereço, horário, telefone)  
 Pegar os dados do recém convertido. 
*Se preferi: marcar discipulado pessoal. Por escrito: dia, hora, local, fone  de contato 
 
3- Se houver ocasião -  
   3.1  Deus deixou na Bíblia tudo o que o homem precisa saber sobre as coisas espirituais 
   3.2  Que nossos sentidos naturais não são capazes de perceber, podemos ser enganados 
   3.2  Deus fala a Verdade sobre os fatos espirituais que nos dizem respeito, 
                           mas ... não sobre tudo o que existe.  

        3.4  O que está oculto, é do Senhor: não é para o homem ir xeretar lá.  
                             Disse isso para nossa proteção. Ler Dt 29.29    
        3.5   Na Bíblia, Deus ‘abre o jogo’ sobre escolhas e conseqüências,   Dt 30.19  
                Conseqüências de boas escolhas são bênçãos 
                   Conseqüências de más escolhas são maldições, Dt 27-28 
                     Por causa do livre arbítrio, Deus não obriga, mas diz : 
                        -  ‘Escolhe a vida ‘_ que dizer: escolha ser religado a Deus para ter vida eterna 
 Conclusão: o pior do infernos será constatar que se foi para lá  ‘com as próprias pernas’,  
                     por causa de suas próprias escolhas. Deus não manda ninguém ao inferno 
                       >  foi preparado para o diabo e seus anjos ( não para o homem) Mt 25.41 
 

ADENDO:   FILIPENSES   ( aos discipuladores  e obreiros  ) 

  Lembrar  que estes esquemas servem de base para aulas avulsas e discipulados;  
  - tb servem para auto exame .Convém  serem impressos e considerados aos poucos 
 
F i l i p e n s e s, manual de evangelismo  

                           mas traz importantes princípios de discipulado  

Indo levar o Evangelho, sendo evangelizar = invadir o campo do inimigo 
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Diretrizes  para evangelismo eficaz  cf   Palavra  
                  É trabalho de equipe Fp 1.1 _  É necessário cooperação na equipe Fp 1.5 

Evangelismo costuma ser feito em reuniões para os cristãos convidarem os não salvos. 
Acontece que, em geral, as pessoas não estão a fim de ir a uma igreja de crente. Evangelismo 
eficaz se faz dando testemunho de Jesus no cotidiano, em sua área de influência. Precisa estar 
firme na fé e na Palavra.  
    Discipulado geralmente se faz individualmente como acompanhamento a novos convertidos 
até ficarem prontos a discipularem  outros.   
     DISCIPULADO SE FAZ ANDANDO JUNTO _ também, pode ser como apoio a cristãos em 
geral, em grupinhos não mais do que cinco pessoas, como incentivo ao crescimento e amparo 
nas aflições. Afinal, estamos todo 'sendo feitos' até sermos 'providos à glória' ( ao morrer)X 

Características do evangelista / discipulador   
-  Ora por outros, apesar de sua situação particular  Fp 1.3,4 
-  está se deixando aperfeiçoar por Deus _ Fp 1.6 
_ é participante da graça de Deus _ Fp 1.7  
_ Deus é testemunha de seu viver _ Fp 1.8 
_ Seu coração é afetuoso para com os irmãos 

 

GABARITO 1  
    Relatórios são vitais _ 1.9-11, 12  
_ Tudo contribui para o avanço do Evangelho  
_ Há real progresso _ 1.13  
_ Ação que estimula outros _ 1.14 

SITUAÇÃO _ Alguns sinceros, outros não 1.15 -17  
 
IMPORTANTE :  Cristo anunciado 1.18  
                            Libertação: pela súplica dos irmãos 1.19 
                                               Pela provisão do Espírito Santo 

ATITUDE:  em nada serei envergonhado, apesar das circunstâncias 1.20 
                  Cristo  engrandecido pela vida ou morte  
                   Razão de viver é dar fruto 1.22 –24   
                   Ministério é para proveito dos irmãos 25,26   
                   Vida digna do evangelho _ 1.27  
                   Unidade, juntos (ausente,  mas não alheio )  
                   Não intimidados pelo adversário _ 1.28  
                  Graça para crer e padecer por Cristo _ 1.29 

CONSCIENTE de ser elo da corrente do evangelismo até o arrebatamento:  
                        chegou a ele porque outros testemunharam  
                        chegou a nós porque outros padeceram _ 1.30 

APELO à união, unidade no Espírito _ 2.1-2 Motivo de regozijo  

GABARITO 2 _  Fp  2.3- 4, 15-16 

 1-   Cristo é o Modelo _ 2.6 –11 

2-   Obediência à Palavra _ 2.13 - 14 

3-  Deixa Deus operar crescimento pessoal 

4-  Sem fruto, o trabalho é vão _ 2.16 b 
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5-  Razão de regozijo: dar-se inteiramente 2.17,18 

6-  Interesse pelo trabalho dos outros 2.19 

7-  Constata que poucos são sinceros, dignos de confiança 2.20  
             ( em geral, são egoístas _ 2.21 ) 

8-  Pessoalmente é  prestativo, irmão, cooperador, companheiro,  
                              confiável, disposto a dar sua vida pelo Evang _ 2.22 - 25 

9-  Regozija-se no Senhor, apesar da situação   Fp 3.1 4 .4 2.26-27,30 

10 -- UM ALERTA _ guardai-vos   Fp 3.2  
           #  não ser ingênuo, esperando aplausos ou aceitação  por parte de todos 

 

GABARITO  3 _ exemplo de Paulo: serve a Deus, glorifica a Jesus 

1-  Pessoalmente  
   1.1-  Não confia na carne, mesmo que possa   Fp 3.3  
                                              ( Isso nada vale ) Fp 3.4 – 6, 7   
  1.2-  Não confia em sua justiça própria _ 3.9 

  1.3- _ Quer identificar-se com Jesus _ 3.10 

   1.4-  Quer andar no propósito de Deus ( Rm 8. 29) 

   1.5-  Quer ser feito conforme à imagem de Seu Filho 

2- Atitude 
   2.1   Prossigo par o alvo, busca ao Senhor para ser esclarecido   
                (   não é turrão, “cabeça-dura”) 3.12 e 15 
   2.2   Humildade, vazio de si mesmo   
   2.3   Firme no que já chegou   Fp 3.16 e 3.17   
 
3-  Relacionamentos   
   3.1   Busca unidade: reciprocidade> há cuidado uns pelos outros  
   3.2   Demonstra cuidado  
   3.3  Aceita o cuidado dos outros 

 4- alerta _ todos são exemplo: bons ou maus _ 3.18  
                     _ Não se fia nas aparências   
                     _ Critério para se avaliar: Só pensa em coisas materiais ? 

5-   foco  : tem como alvo: a cidade nos céus e o arrebatamento_ 3.20,21 e 4.5 

GABARITO 4  

1-  propósito de cada um _ Firmes no Senhor _ 4.1  
                                                 _ Unidos entre si,  
                                                 _ Ajuda mútua _ 4.3-4  
2-  GABARITOS : atitudes exemplares a serem seguidas à risca  
     2.1  Evidentemente moderados 
     2.2   não inquietos, orando, em paz 
     2.3    No que pensar Fp 4.5 - 8 

3---Privilegiados por terem exemplo para seguir   Fp 4.9 
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GABARITO 5  
1-   atitude quanto aos outros: agradecido,  regozijo  pela atitude dos irmãos  
                                                   não é bajulação nem interesse ) 4.12-  
2   atitude do coração :  aprendeu a estar contente: com o que tenho_ corr 4.11 
                                      - em toda e qualquer situação (experiência de vida) 4.12 
                                     _  Posso todas as coisas 
3-  a fonte de seu viver:  Aquele que me fortalece _ 4.13  
                                     _ Fortalecido por Cristo, 4.13   
                                        ( não depende de si mesmo ) > Fp  4.17 

4- motivo de louvor :  _ atitude de participação _ 4.14  
                                   _ atitude de reciprocidade _ 4.15  
                                   _ atentos às necessidades_ 4.16 

5- Testemunho   _ estou suprido _ 4.18 

6-  Importante princípio espiritual:  serão supridos por  Deus  
                                                       por  serem provedores  da obra de Deus , Fp 4.18,19 

7 -  Dá  glória a Quem de direito _  Fp 4.20   

Saudações finais _ 4.21 23 

Obs _é insensatez entrar, invadir o terreno do inimigo “tocando fanfarras”, 
         despreparado ou indefeso. Como soldados em guerra,  
 cristãos precisam... 
>  ser fortalecidos e treinados  > estar equipados e alertas  > saber obedecer e improvisar  
 

 Fim  adendo   Fp final da revista  -x-   

Rv6  FAZEI  DISC´PULOS                                    

         DISCIPULANDO I   

 


