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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
Desde que estudava, tenho o costume de resumir os livros que leio. Disponibilizo o meu 
resumo deste  livro como incentivo à prática do discipulado.mas, nada como ler o livro. 
Se puder, leia-o e faça as  suas  próprias anotações.  
 
Introdução  
Jesus fez discípulos mostrando como dariam continuidade à divulgação de Sua obra redentora, a 
fim de que todos pudessem optar pela vida eterna    Nem todos têm ministérios, mas todos são 
chamados a dar testemunho de Jesus e para tal precisam estar preparados 
    ‘ IDE’  é uma ordem a todo  cristão,  mas não têm idéia de como cumprir esta ordenança   
 O livro se propões a dar diretrizes  para que todos se tornem discípulos e discipuladores 
 

Parte I  O QUE É DISCIPULADO ?  
 

01- Fazer discípulos, NÃO  apenas  convertidos 
O autor fazia trabalho de evangelização, num gueto, com muito sucesso _ mas algo começou a 
incomodá-lo e ele foi perguntar a Deus ...’pela primeira vez na vida eu queria  saber o que Deus 
dizia, em vez de provar o que eu já sabia’  Apenas evangelizar não garantia mudança de vida  
 aquele bando de jovens desnorteados:era preciso fazer discípulos cf ordem de Mt 28.19-20 
 e eu percebi o que faltava em meu ministério  Discipulado é a única forma de  se evitar má 
nutrição espiritual e é o único método que produz cristãos maduros   que fazem discípulos  
 
02- O que é discipulado ?   
A base do discipulado é o relacionamento : é treinamento  ‘indo juntos’ no cotidiano e absorve de 
tal forma  atitudes, valores e palavras do mestre que se torna capaz de reproduzir tal modelo em 
outros.  Componentes essenciais :  a) morte de si mesmo   b) reprodução  
a) Morte de si mesmo, ‘se ... quer vir após Mim, negue-se a si mesmo’  Lc 9.23-24  
   Jesus é honesto e direto: para compartilhar de Sua glória, primeiro compartilha de Sua morte  
   Jesus era embaraçosamente direto: segue-me. 
    -Nunca implorou para ninguém seguí-lo.Mt 4.18-19, 21  Jo 1.43  
      >  deixou a porta sempre aberta,  João  6.65 ? 
 
 Jesus confrontava:  a samaritana com seu adultério,  Nicodemos com seu orgulho intelectual 
- os fariseus com sua auto justificação   Arrependei-vos...’ não é uma súplica, Mt 4.17  
                              -  Jesus não correu atrás do jovem rico , Mt 19.21  
Jesus nunca diluiu seu padrão: - se alguém me serve, siga-me’  João 12.26   Lc 9.62 
                             - Jesus esperava obediência imediata, sem desculpas  
 
Obediência era o esperado, não o elogiável: Mt 8.22  Lc 17.10  Mt 4.22 
‘Segue-me...deixa os mortos sepultar seus pp mortos / servo inúteis...fizemos apenas o que devíamos’  
 * Alguém se torna discípulo de Jesus quando obedece ! ‘no mesmo instante, deixando...O seguiram’  

‘Cristianismo sem morte de si mesmo é apenas filosofia abstrata, 
 um cristianismo sem Cristo’ pg 18 

   
 Impossível ser salvo sem compromisso :   ‘  tomar a cruz’  e seguí-lO  Mt 10.38  Is 43. 7   
 Salvação não é para tornar o homem feliz e livrá-lo da condenação eterna : é para fazer seguido 
res de Jesus que glorifiquem a Deus, pelo caráter de Cristo formado em vós’   Ef 1.21 Gl 2.20 
‘já não sou eu quem vive, Cristo vive em Mim’ /  - começa com : ‘ já estou crucificado com Cristo’ Gl 2.19  
 
    Cristo morreu por mim e eu preciso aceitar que morri com Cristo , O tempo restante, vivo com 
tempo emprestado,  de Cristo ( Gl 5.24)  Não tenho mais direito a nada, só a obrigação de servir 
a Jesus _   -Morte libertadora pois defuntos não se preocupam com mais nada. Ex: homem 
queria servir a Deus para ele obter glória: que erro !  *Motivação do cristão:  ‘fazer tudo para a 
glória de Deus ‘ Rm 8.10    Discípulo vê toda sua vida como adoração,   1Co 10.31  
*Morrer para si é condição essencial para a reprodução, sem reprodução não existe discipulado  
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                            Lei da Reprodução : se não der fruto, corta_ dá fruto, limpa’  João 15.2   
Cada cristão precisa se reproduzir para  dar continuidade à missão  de Cristo  Mt 28.19  
 

03- Evangelismo   vs  Discipulado   
 
Discipulado é dinâmico ( não estrutura estática) que produz cristãos em quantidade e qualidade 
.                 Evangelismo segue  progressão matemática somatória enquanto  
                       Discipulado segue  progressão matemática multiplicativa  
 
O autor diz que : 
Evangelizar  faz   ‘filhos de Deus’ sem assumir a responsabilidade da paternidade,                           
 
Discipulado é trabalho para 4 gerações.: Paulo   Timóteo idôneos  outros  2Tm 2.2 
*Não há lugar para mediocridade no discipulado, Lc 14.27  Mt 12.30  Lc 14.28  
 
* Só há duas opções: 
a)  rejeita Jesus desobedece e morre : física e  
                                                               espiritualmente( eternidade sem Deus) , 
b) aceita Jesus, obedece  e morre para si a fim de viver  para Deus nesta vida e 
                                                                                 - eternamente com Deus 
Jesus torna-se o Senhor de sua vida: advertiu a respeito do custo  
                                                                 ‘muitos se retiraram’  João 6. 66 
 

Rodapé: A salvação tem causa e fundamento pela graça ( a fonte)  a fé é o instrumento,  
Obediência é a resposta e a evidência da salvação, Ef 2,8-10  ‘ fé sem obras é morta’ Tg 2.17    
 

 
Parte II   QUEM é DISCIPULO ? Mt 7.21 ‘nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino’  
                                                                   A evidência é o caráter de Cristo _se NÃO, é imitação !  
*Difícil crer que caráter é mais importante do que habilidade. O autor media sua eficácia 
levando muitos a Cristo, pelo resultado de seu trabalho, mesmo na dependência do Espírito.  
> Deus o alertou que primeiro precisa SER para fazer:  ser médico, dentista, etc _ para exercer 
a função.  O autor testifica:-  ‘Minha segurança no ativismo  e boas obras foi destruída ‘ 
 
Caráter cristão: qualidades mentais e éticas que fazem ‘andar de modo digno de Deus, 1Ts 2.12 
                              -  que vos chama ao Seu Reino de glória    
 
Caráter cristão exibe o fruto do Espírito: Gl 5.22-23  amor, alegria, paz, longânimo, benigno,  
                                                                  bondoso, fiel(fé) mansidão, domínio próprio 
Características de Jesus: obediência, submissão,amor, oração. Totalmente dependente do Pai  
* Habilidades naturais não qualificam como discípulo: é senso distorcido de valores:  
   -  a ênfase do discípulo é a formação de caráter    Ex; Paulo considerou tudo como lixo,  Fp 3.8  
       -  Precisa saber onde quer chegar para  dar rumo na vida, siglas ajudam a lembrar: 
            - Obediência  Submissão  Amor  Oração : Gabarito para avaliar seu crescimento  
 

Cap 4  OBEDIÊNCIA _ Obedecemos porque Ele é Senhor e porque O amamos,  
                                      Ação imediata à ordem como à do sargento, na base militar. 
* Conhecimento  da Palavra aliado à  decisão  capacitam a obedecer  
 
05-  precisa conhecer a Palavra :  bem aventurado QUEM  ouvem e guarda_ Lc 11.28  
    *Deus expressa Sua vontade pela Palavra  2 Tm 2.15  a Bíblia nos treina e capacita,  2Tm 3,16  
      - O discípulo permanece na Palavra, Jo 8.31   2Tm 3.17    1 Pe 3,15    1Co 1.11 
           - sempre descobrir novos princípios, para viver, Sl 119.7-8 
               Quando em necessidade, o Espírito  LEMBRA ...Mt 22.29...Mt 22.29 errais  
                  Costuma-se falar  primeiro com o homem, e depois com Deus  (pode ?) 
                      *PAZ não garante ser da vontade de Deus,ex:  Jonas 1.1 
                           *Cristão obedece à Palavra, não segue emoções, 1Co 4.20 
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                              >  Achômetro é uma desgraça  ‘achadas as Tuas palavras, logo as comi’ Jr 15.16   
 
06-   é preciso querer obedecer_  estar comprometido 
        ex: equilibrista no Niagara: - crêem ? SIM !   Então,  quem vem comigo ? ?? Rm 12.1-2 
              Querer ( mau uso da palavra) é âmbito das emoções: varia ! 
*Compromisso é exercício da vontade Fp 2.13  Rm 8_  Deus’ opera o querer e o realizar’ mas vc 
precisa decidir : sua  vontade, dinamizada pelo Espírito pode vencer seus sentimentos e levá-lo a 
agir cf compromisso com Cristo  Ex: pular de trampolim _ precisava PULAR    pg 44 
 Hoje a diretriz é ‘faça o que gosta’. Satanás faz o mau parecer bem BOM...por isso é tentação _          
    Felicidade não é prazer !    Hoje, muitos vivem no ‘mergulhe e pule’  
      mergulhe nas promessas, pule as ordenanças : está escrito: ‘TODA escritura...  2Tm 3.16    
      o autor jamais convenceu ao discutir sobre questões vãs Tito 3.9 
                    Em vez de argumentar, proclamou o Evangelho, 2Tm 4.2    
                        ‘saber o que a Bíblia diz sem obedecer é afrontar Deus’ pg  46  
                               ‘ a  quem obedeceis  sois servos’  Rm 6.16  
Verifique : você é discípulo ?  Estuda fielmente  a Palavra ? Exerço vontade para obedecer?   
 

Cap 7 SUBMISSÃO _   
 
Submissão é mais do que mera obediência:  é atitude íntima de confiança   
Jesus convida a confiar nEle: > Vinde a Mim Mt 11.28   
                    > e a  se colocar  sob Sua autoridade :Tomai Meu jugo 
 
1-  Obediência é motivada pelo medo, submissão pelo amor  
    Ex: Fariseus, legalistas, ênfase no comportamento:  
          Obediência às leis sem submissão a Deus> ímpio, Salmo 50.16-21 
                           resultou que mataram a Jesus 
 
       Submissão a Deus  sem obediência   a leis injustas , At 4.18-20 
> Fez  os discípulos  continuarem a pregar o Evangelho abertamente,  submisso a Deus 
  ex: Daniel  _     - contra racismo, protestos não-violentos 
* Discípulo confia na autoridade de Deus apesar do ‘preço’ 
 

2-  Cristo é suprema autoridade  
       > ‘aborrece’ > tem conotação de ódio a autoridades conflitantes 
           Ex:  a quem obedecer:? ao marido traficante ou a Jesus ?  , Lc 14.26-27   
         
    >  A autoridade de Cristo é suprema: requer renúncia completa  Mt 23.20  Lc 14.33 
                                                                    - Apego  mostra que ainda não está morto.  
    > Há os que põem condições à obediência : ‘só se for...’ 
 
    >  Insubmissão diz saber cuidar de si melhor do que Deus   pg 54  
Qualquer coisa menos que submissão com alegria é negar a autoridade suprema de Cristo’   
 

3-  Cristo reina hoje por  Sua autoridade delegada aos discípulos  Mt 28.18-19  Mt 10.40 
                                                                                                                           2C0 10.8 
> Observe cadeia de autoridade, João 13.20    
    -Ordens são dadas em nome do Senhor Jesus Cristo’ 2Ts 3.6     At 6.3, 6, 14.23  
Apóstolos delegam autoridade recebida aos seus discípulos :designando líderes para a igreja,   
Paulo a Tito 1.5 e 13  ‘repreende-os  severamente‘ ‘exorta e repreende ...com toda autoridade’  Tito 2.15 
   * Paulo autorizou  seus discípulos_ 1Co 16.16   Ef4.11-12 
        - Toda autoridade vem de Deus e Ele a dá a quem quer  
            - Submissão autoridades constituídas declara confiar em Deus    
4-  recebe autoridade através da submissão ex; centurião romano: ‘sob autoridade, ordeno’ Lc 7.7-8 
     Autoridade de Jesus advinha de sua completa submissão ao Pai   
        Rebelde não tem direito de exercer autoridade ! 3João9-11 
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            ex: João diz a Gaio para não obedece Diófres( rebelde a João) 
                ‘ A confiança em Deus é a força do discípulo’  Is 30.15 
                    O autor ora por um grupo a se submeter,  Pv 11.14 segurança 
                       - Deus falara à igreja primitiva como a um grupo  At 15.28 
                          - Antes de se submeter, provar o espíritos, 1João 4.1   
 
5- Observar condições: 1Tm 6.3-5,  2Tm 3.16 

1- submissos á Palavra como autoridade absoluta, 
2- evidente consagração cristã, pelo servir   2Co 8.22  Mt 20.26-27     
3- fiéis em tudo , no seu dinheiro também, Lc 16.10-12 
    Grupo que vive sua fé : modelo a ser imitado, 3 João 11 

O autor se submeteu voluntariamente: não existe precedente bíblico para  que líderes exerçam 
sua autoridade  sobre alguém que não se submete ( nem às esposas) pg 58        
                 Liderança não está isenta de ser provada, At 17.11 
 
6-   discípulos exercem sua autoridade servindo   ‘1º....o que serve’ Mc 10.42-45  
‘que vos ameis como eu vos amei’: lavou-lhes os pés e morreu por eles na cruz, João 15.12 
 Jesus humilhou-Se a si mesmo  como  servo, dei-lhes exemplo’  Jô 13.15  ver 2 Co 1.24   Fp  2.7 
                Apóstolos eram servos-líderes: não impunham ordens  
* A motivação do serviço é o amor, NÃO interesses pessoais, não se vê nele atitudes altivas  
                  ‘quem quiser ser grande, que vos sirva’ Mt 20.26   
7-  Verificando:-  confio em Deus, no íntimo?   
   - a autoridade de Cristo é suprema em minha vida? 
  - submisso às autoridades como a Cristo ?  
   - posso exercer autoridade ao me submeter à autoridade superior, a Deus a cima de todos      
  -  exerço autoridade, servindo... 
 

cap  08     AMAR UNS AOS OUTROS                
‘nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,  se vos amardes uns aos outros ‘   Jô 13.35  
 

Evidências  
 
8.1- Perdão  
    i) aceitar o perdão de Deus, 1João 1.9, Is 43.25  
   ii) perdoe a si mesma com base no perdão de Deus; pela graça sou o que sou’1Co 15.10   
       - a aprovação divina é o tecido da auto estima:  ‘ninguém odeia sua pp carne’  Ef 5. 29 
 Não se perdoar põe em dúvida o perdão de Deus  Mostra que ainda não morreu para si mesmo 
   iii) perdoe os outros _ ‘ se não perdoardes...’  Mt 6.14-15   Mt 18 .21-35 
                                         Perdoai, sereis perdoados, Lc 6.37 
>    E aceite o perdão dos outros :  é muito importante,   _  Cl 3.13  
        - Perdoar  não cura suas feridas: feridas são curadas pela graça  
         - Mutualidade no perdão quebra barreiras entre as pessoas   
                   ‘Irmão ofendido...’ Pv..... 
 

8.2    Comunidade _ é característica do verdadeiro cristianismo 
     i) relacionamentos saudáveis faz vivenciar a  plenitude da humanidade. Jesus formou   
        comunidade de relacionamentos duradouros e íntimos com Deus e uns com os outros 
            Jesus chamou 12 para estar com ele, Mc 3.14   
    ii)  Comunidade : principal elo com Deus  
           Deus cabeça de Cristo, cabeça do Corpo, 1Co 11.3, Ef 1.22-23 
             Que é : muitos membros ligados à cabeça, 1Co 12.14   Cl 2.19 

iii)  Comunidade: elo com outros cristãos 1Co 12.27, 13 
          -  a Bíblia nunca fala de posição sem função, pg 72  
8.3  Corpo saudável vive em harmonia; cada um no seu lugar  

• *células cancerosas : querem ocupar todo espaço só para si  
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• No pentecostes, os apóstolos em pé com Pedro,   At 2.14 1Co 12.18 
                Igreja primitiva: comunhão e solidariedade, At 2.42 e 44  

• Cada membro promove união com:  
• comunicação regular, honesta, dá e recebe perdão, transparência e coerência   

                União dos irmãos abençoa e glorifica a Deus   Sl 133  João 17.21-23 
• Relacionamento entre eles:impacto mais efetivo na comunidade, corroborando a pregação  

• *Orgulho é o principal motivo de desunião   
 

• Nosso direito,  tempo, talento versus    Paz de Cristo que a  cruz dá 
o louvor dos homens    versus      glória a Deus   João 12.43 

• Fariseus foram condenados por amar mais a glória dos homens 
• Orgulho, evidência de EU bem vivo,  
• não  tem lugar entre o povo de Deus  

• Inveja_ subproduto do orgulho  Tg 3.16   ‘onde há inveja e sentimento faccioso...obra maligna’ 
 
Antídoto para inveja é o discípulo que dá glória a Deus 

•   Corpo saudável estimula a maturidade de todos  pg 74  Rm 12.5  e 15 
* Um corpo não é mais forte do que sua parte mais fraca ex; dedão machucado  
                                  ‘alegra-se..chorar com os que...’ Rm 12.15  
 

• Membros de corpo maduro  não ‘vão à igreja’, eles são a igreja’ 
• A igreja local existe para a edificação do corpo, Ef 2.22  ‘para a glória de Deus’ Cl 3.23 

• O  culto não está confinado ao edifício da igreja 
  

Exemplo de igreja: 
o  Líderes: homens que servem a Deus  
o Membros são submissos a líderes que  conhecem bem a Deus,  

- que são  nutridos em amor responsável para crescimento maduro 
- onde pode tornar-se como Cristo,  pelo exemplo de outros 

•             - experimenta doce e pura comunhão 
            - sente-se em ambiente seguro de aceitação pelo amor  

 ali  aprende a ser discípulo para ser sal e luz no mundo  
 

• Verificando: meu amor aos outros cristãos  é óbvio ?  
>  Aceitei o amor de Cristo sobre passado, presente e futuro ?  
>  Perdôo a mim mesmo com base no amor de Deus?  Perdôo prontamente  ? 
>  Aceito o perdão dos outros ?  Participo de comunidade cristã saudável, que funciona ?  

 

 
cap 9  ORAÇÃO  Ef 3.11-12  
 
              Obediência_  Submissão _ Amor _ Oração    O.S.A.O   
           ‘  tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus’ Hb 10.19  
                
*Comunicação determina a saúde do relacionamento Ef 5.23-25 
                   Relacionamento com Deus molda  relacionamento com  o outro  
 
Quatro diretrizes básicas para boa comunicação  
   1- Elogio   2-  ouvinte atencioso   3- Coerência   4- Honestidade (transparência)  
 
1- Elogio _  fala: reconhece as qualidades, boa vontade, etc. Louvo ao Senhor pelo que Ele é Sl 100.4-5  
2- Ser ouvinte ativo: presta atenção, olha nos olhos, pára a fim de ouvir.  Deus ouve e responde, Sl 91.15  
                  Orienta: ‘aquietai-vos e sabei que eu sou Deus’  sl 46.10 

 Comunicação melhora quando ficamos a sós,um com o outro, e com Deus também  
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                           ‘ vinde repousar um pouco em lugar deserto’ Mc 6.31 
  
3- Coerência:  
    3.1  é o mesmo  em casa e lá fora, com os outros   
           -  faz o que prega ou exige dos outros,> não é ‘duas caras’ 
           -  Coerência na oração : fala para Deus a verdade do íntimo 
 
    3.2 comunicação melhora com intimidade : Intimidade se cultiva passando tempo juntos,  
            conversando com regularidade. *Fortalece os laços de amor e amizade, traz afinidade  
 

3.3 Oração é exercício diário que dá resistência à fé, traz afinidade com Deus, 
     -   fica mais fácil saber o que Deus quer, gosta ou diria  na situação 1Ts 5.17   Hb 4.16 

 
4- Honestidade  absoluta  
    - inclui dar satisfações: dizer o que fez ou pretende fazer,  
       - informar  detalhes de seu itinerário:  nº. fone, etc...   
          - transparência nos sentimentos, intenções, opiniões 
Há cristãos que ACHAM que enganam a Deus : racionalizam  motivos, não querem entregar 
algumas áreas de sua vida, não confessam alguns pecados, Sl 66.18  Is 59.2 iniq  separa 
      ex: Davi, ‘enquanto me calei, envelheceram os meus ossos’ (ex Davi: 2Sm 12, Sl 51,3,  Sl 139)              
                  *Oração é prova inquestionável de quem quer buscar a Deus  
* Verificação: Elogio ?  Ouço?   Passo tempo a sós com Deus? Transparência: ando na luz?   
 

 
 
PARTE  TRÊS  _ COMO FAZER DISCÍPULOS  
 

Cap 10     Criados  para reproduzir : ‘o grão..., se não morrer    Jo 12.24   ..   
 
*Morto para si, já é discípulo :   ‘quem permanece em mim e eu nele, dá  muito fruto’  Jô 15.5   
                         ‘Filhos’  saudáveis: ‘ nossa glória e alegria’  1Ts 2.19-20     _  pg 86  
*Paulo dá a entender que evangelizar sem discipular é trabalho vão:  Fp 2.16   1Ts 3.5 Gl 4.11    
  *Havia a possibilidade de seu rebanho se tornar carnal ou mundano: 
       -  ou morre para si, ou não é seguidor de Cristo  
            ‘ Eu vos escolhi...designei...PARA QUE vades e deis fruto’  João 15.16 
 
Só mal informados, imaturos ( ou mal intencionados)  não se preocupam em discipular  
                       - contentam-se com esterilidade espiritual  
 
Atividade não substitui obediência: reavalie suas atividades  e prioridades à luz da comissão de 
Cristo em discipular    *Multiplicar : desejo e responsabilidade de cada um, Jo 15.8 
> Satanás  ativo em frustrar obra de Deus :sugere inadequação. Você foi feito idôneo por Deus 
          Não importa o que você acha,  mas a Quem você CONHECE 
                >  o  discipulador mostra Jesus ao discípulo      Cautela:   2 Co 4.11,    1 Jo 3.16 
 
Discipular é compromisso constante da morte do EU, - dá trabalho, Cl 1.28-29   1Ts 2.8  2Co 11.29 
               - é investir a própria vida nos discípulos.  Abandonar ‘filhos’ espirituais é pecado  é tão  
                  -  irresponsável  quanto ir fazendo filhos ‘pela estrada afora’   pg 89 
*Compromisso: só deixar a base quando tiver um discípulo   para dar continuidade ao discipulado 
    - Ir ao campo missionário e largar no meio :não é de Deus   ‘cumpre o voto que fazes ‘  Ec 5.4-5     
        -  Deus não é de confusão’  1Co 14.33    ‘ não mente nem se arrepende’   1Sm 15.29 
‘intrínseco ao compromisso de ser pai espiritual está o compromisso de conduzir novos 
crentes à maturidade’  pg 90   
> Fala do absurdo da evangelização em massa,  sem subseqüente acompanhamento espiritual.  - 
> Dará contas a Deus das vidas que lhe confiou, At 20.28 
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Verificação :-  multiplicação: é meu desejo sincero __ Morte do ego: compromisso constante  
- Estou comprometida a levar novos crentes á maturidade _ Creio que Deus me responsabiliza 
por novos crentes  sob a minha responsabilidade  
 

 
cap 11  Escolha de um discípulo _  A seleção de um discípulo é de suma importância 
 

Princípios tirados da experiência : 
 

A- TENHA UM ALTO PADRÃO: disposto a seguir a Jesus, Mt 4.19 
 Características:  
1- deseja conhecer intimamente a Cristo 
          i) espírito dócil : fome de Deus e sede de justiça 
                                         quer  conhecer o poder de Sua morte e ressurreição’  Fp 3.10 
         ii) coerência em obedecer indica morte do EU    Tg 1.22-25 

    iii) não se gloria em sabedoria humana,        Jr 9.23-24 
 

 2- está disponível: para estar sendo discipulado (sempre se tem tempo para o que julga impor- 
                                        tante)   Disponibilidade mostra compromisso = discípulos 
3- Submisso : nada menos que espírito quebrantado e contrito,  Sl 51.17 prestativo, 2 Tm 2.16 
 

4- Fiel : coerente em sua consagração cristã,  1Co 4.2  
              -  responsável na rotina cristã, e constante no amor a Deus   
5- Procura fazer discípulos: entendeu e pratica o princípio da  multiplicação_  
                  preparando-se com empenho para bem testemunhar de Jesus    
 
*Qualidade se obtém pelo padrão que se exige  pg 95   
 
B _ ORE DILIGENTEMENTE: pela oração, pode-se  ver além do que se vê: 1Sm 16.7                             
                                           Jesus orou a noite toda antes de escolher discípulos  Lc 6. 12  
                                            Viu  Pedro Cefas , Jô 1.42    Natanael sem dolo, Jô 1.47  
Só Deus leva alguém a Jesus, João 6.44    Só Deus faz de alguém discípulo de Jesus, At 13.2 
                               Deus mesmo deu os discípulos a Jesus, Jô 17.6 
 
1- Selecione com cuidado : Jesus selecionou 12 dentre a multidão para poder dar-lhes a devida  
       -  atenção _ Lc 6.13   Alguns voluntários foram barrados, Lc 8.38-39   
           No pré-discipulado, ele cresce  e  você o conhece, 1Ts 4.1  
                 Pode-se avaliar profundidade de sua consagração 
2- Treinamento em pré-discipulado 
           At 2.42  perseverar  na doutrina comunhão partir do pão e orações 
   1º. Pertencer a uma boa igreja    pg 97  
   2- ser arraigado em Cristo, Cl 2.7    i) estudo dedicado  ii) meditação   iii) oração 
        Pelo ensino dedicado do valor dessas práticas e  ajuda dando  meios para se desenvolver  
                           i) mostre como...ii) ajude a começar   iii) ajude a perseverar  
                             Esteja disponível   e  dê tarefas  e cobre devocional diária 
         Está no ponto de dar mais um passo quando não precisa empurrar para fazer isso  
 
3- Observe de perto_ 1 Tm 5.22_ não se precipite !  *veja que assimilou bem os pontos básicos  
                                                    e _ já conviveu um tanto para que o conheça como amigo  
4-  Tome a iniciativa _  após a confirmação de Deus e de seus superiores : mostre  o  privilégio  
                                    de ter sido escolhido, a seriedade do compromisso,  veja a disposição de 
                                     priorizar seu crescimento espiritual  Mostre: treinando para treinar outros  
5- Explique o relacionamento que envolve; 
   5.1  compromisso mútuo de crescerem juntos,   sem deixar cair a peteca   
   5.2 submissão é imprescindível. * Antes de serem discípulos, tiveram de seguir a Jesus 
                                                         >  ‘obedecei a vossos guias’ Hb 13.17 
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    5.3 confiança irrestrita : 
        Ex:alguém lhe  disse para não dar testemunho na TV, sem explicar o motivo  
               - mais tarde entendeu o perigo do orgulho  e da exposição pública precipitada 
    5.4  conselho _ Pv 24.6  se não souber, vai se informar  
    5.5   submeter-se ativamente: querer fazer tudo direitinho 
    5.6  ser transparente e honesto, Ef 4.15  Expõe seus problemas e dificuldades  Tg 5.16  
                                                                       -  ajuda a levar os  fardos , Gl 6.2  
    5.7) disciplina: com responsabilização,Cl 4.17   Arquipo : encoraja regular/ muita oração,  vence 
        - Tratado em particular:  o elogio não estimula o  orgulho, a correção não causa embaraço  
        -  Disciplina vem pela responsabilização pessoal, 2Ts 3.7  > ir com outros ajuda a crescer   
 
C _COMUNIQUE A VISÃO _ deixe claro todo o processo: 
 1-obediência a Cristo  2- pré discipulado    3- discipulado: evangelismo e pré discipulado de 
outros  4- discipulador  5- líder de discipuladores   
 
> Deixe que ele decida _  só Espírito Santo chama pessoas ao discipulado. 
>  espere o tempo de Deus e a pessoa de Deus,  
> observe rigorosamente esses passos, evita perder tempo e muitas frustrações   
perigo:   Presumindo  já ser discípulo, ele pode querer fazer discípulos:   
 Presunção retarda a morte do eu, reforça idéia errônea de  valor nas habilidades, não no caráter) 
-   Uns querem apenas comunhão sem compromisso.  
-    Observância desses passos garante reprodução com qualidade.  
 
Verificação: estabeleça alto padrão ( cf a Palavra)  
 - Veja se quer conhecer a Deus profunda-mente,   se está disposto e disponível, se é submisso, 
Se é fiel, se está - engajado na missão de fazer discípulos  
 
O autor conta como fez:  -  orei com diligência  com ele, por ele. 
-  Fiz o convite, expliquei o relacionamento,  - comuniquei a visão, deixei que ele decidisse  
 
 
cap 12  DISCIPULADO é RELACIONAL não apenas série de reuniões sobre um tema  
 

 OITO QUALIDADE DE UM BOM RELACIONAMENTO  
1-calor humano :  expressa amor genuíno,  altruísta  
                            ( não usa o discípulo como ‘degrau’, nem como trunfo) 
            afetuoso, afirma seu amor com palavras e gestos de atenção  mas  não  é exclusivista                 
            Ternura_  Não se impressiona com suas falhas, & mas não deixa ‘barato’ cf a Palavra 
             Tato, percepção da coisa certa a dizer  sob a direção do Espírito   sabedoria, Tg 3.17  
              Misericordioso( não exigente, nem crítico) Sl 103.8 
2- lealdade  compromisso consistente com o outro,  - passam juntos por crises, 1Co 13.7 
              encoraja, cuida para não diminuir, morto não se sente usado ou abusado _  pg 113 
3- equânime  = imparcial, Rm 2.11   Tg 2.1  
    -   vigie em oração para evitar preferências  
    - não espere igual de todos ( são diferentes =filhos) 
    - respeite o ‘formato’ como foi criado por Deus  
    - não aceite fofocas: converse com os dois juntos Pv 13.3 
    -  ouça os dois, ore busque / mostre a Palavra 
    -  ajude-os a focalizar seus pp alvos  
    - ensine a pedir perdão e a perdoar     Zc 8.16 
    -  reafirmem juntos o propósito de servirem a Deus  
4- Maturidade é andar firme e fiel com Deus e uns com os outros, 1 Ts 2.10   pg 116 
                        - integridade é essencial, cuidado com mínimos deslizes  
                         -  imaturidade é preço alto demais para se pagar pela aceitação 
5- Disponibilidade  prioridade máxima com hierarquia: Deus  c/ você, família, outros   
                       & Deus ensina a ser malabarista, conciliando tudo a seu tempo . 
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  Paulo, tinha porta aberta em Trôade, mas foi ter com Tito  2Co 2.12 
-  Invista o tempo necessário cf situação: estudo + comunhão   

             - ‘ Vá junto’  em tempos de maior dificuldade     entregue ao SR sua agenda !  
             -  Considere precioso o tempo ‘tomando café pois perdeu o avião’    
             -   Leve seu discípulo consigo  Mc 9.30-31 
6- Paciência=   tardio  para se irar.  Agüenta instabilidades nos percalços do trajeto: 
                         ousadia de Tg e João, o ‘gênio’ de Pedro dúvida de Tomé 
                             ... é perseverar até ver o fruto, 2 Co 4.1,8-9  creia em Fp 1.6 

  O que começou  há de completá-la  
7- Honestidade   fale a verdade com amor,  compartilhe  lutas e dificuldades (até  ponto seguro ) 
                           -  assegure  seu discípulo de seu amor  e aceitação 1Jo 4.18, 1.7 
   Na comunicação:  
 7.1 comunique-se você mesmo...deixe que veja como você é,  Admita erros, mostre confiança,            
                          *Compartilhar de modo destrutivo faz que perca o respeito . 
       Falha do líder faz tropeçar, fraqueza do líder torna o discípulo inseguro 
                               Comunique  com equilíbrio : o quê e quanto...para evitar orgulho ou desânimo,    
 7.2  escute _  interesse + atenção, sem interromper   Pv 10.4  2 Tm 2.2 (considera...) 
7.3 esteja aberto à critica construtiva  - peça desculpas, se for o caso       Pv 25.12  
       -  rejeite  críticas destrutivas, jocosas, criticar sem ira,   atrito afia, Pv 27.17 
             -diferenças de opiniões,  Fp 3.15- 16 : Deus te esclarecerá    
                -  podem concordar  ‘seja feita a Tua vontade’  - é sábio acatar repreensão’  Pv 15.32  
8- Motivação: faz agir com paixão, entusiasmo   
                       Ativismo: cansa, peca   faz perder o alvo   
 
  QUATRO MANEIRAS DE MOTIVAR           At 20.24  
 8.1- direção:  ninguém motiva se não estiver motivado 
                        Ex de Jesus: intrépida resolução de ir.‘ Lc 9.51  
 
 8.2- visão_  a) relembre-a periodicamente  
                     b) ver o potencial do discípulo  através de Deus,  1Co 15.22 
                     c)  fato é que:  ‘sem visão o povo se corrompe’   Pv 29.18    
8.3 – Confiança _ é estabilidade emocional  mesmo na insuficiência humana,  Mc 9  
                              Firme na promessa de João 14.12 - farão obras maiores   
8.4  URGÊNCIA _ quem rejeita Jesus,  vai para o inferno!   ‘trabalhar enquanto é dia’  Jô 9.4   
                               >Mas sem estar sob pressão: senso equilibrado do Urgente  
                              > Manter o alvo ( Jesus vai voltar ) faz trabalhar melhor hoje  
 
Verificação : perfil de meus relacionamentos  
 -  calor humano: atitude bondosa;                  -lealdade:compromisso coerente;   
-  equanimidade: não tendencioso;                 - maturidade: andar constante e fiel com Deus  
 - disponibilidade máximo de acesso;            -  paciência: fé em ação 
-  honesta: comunicação aberta                      - motivação: paixão pela missão  nos impele 
 
cap 13   Dinâmica do discipulado: encontros semanais por tempo determinado 
               A dinâmica faz potencial se tornar capacidade de discipular  
                   É o que energiza, o ‘ combustível’ que move o discipulado 
 
 ELEMENTOS DA DINÂMICA  
 
1-Adoração a Deus expressa seu amor a Deus,  é pessoal, livre de  formas e religiosidade  
                                SINCERO   em tudo o que fizer...  ALELUIA !  Palavras igual sua  VIDA  
                                 - GUIADA PELO ESPÍRITO, glorifica a Deus, 1Co 10.31 e 23   
                                    - edifica vc e  seu discípulo,  fortalece o corpo, 1Co 14.3, e 12 
2- Ministério de mutualidade   (ver assunto  uns aos outros) especialmente na Palavra 
                                - santifica-os...que os guarde do mal, Jô 17.15,17 
                                  -  sem cessar lembro de ti, 2Tm 1.3   tb por mim, Ef 6.19 
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                                     - proteção, 1 Co 13.7, crescimento, Cl 1,9-10  
                                        -  direção, sabedoria, Tg 1.5  
                                           -   não presuma, pergunte... alg dificulade, dúvida, OK? 
                                                -  Alerta para SER antes de fazer... 
3- Memorizar a Palavra cf  indicação bíblica_   Pv 7.1, Dt 6.6,  
                                 para não pecar,  Arma contra o inimigo, Lc 4.4-12 Sl 119.11, 
                                    -grava a vontade de Deus no coração, Sl 37.31    - facilita adorar, Ef 5.19  
                                         - habite ricamente m vós, Cl 3.16  
4- Meditação Sl 1.2  ruminar... mostra amor, Sl 119.47   
                       Meditar    é repetir, reafirmar no íntimo promessas da Palavra 
                       Meditar  torna solidão e amargura  em  alegria, Lm 3.18-23  
                       Meditar  traz compreensão, Ef 3,18-19 
                       Meditar focaliza a Palavra ( Deus) em vez do problema Sl 46.1  
                       Meditar produz obediência, sl 119.15  
                                    ( tudo começa na mente)   alegria, Jr 15.16  
    
Como meditar ?  pensando no significado das palavras, na aplicação prática  
                              > o que quer dizer?  Repetir várias vezes em voz alta  
                              >   enfatizar  palavras diferentes, João 15.16 
5- Ensino _ ensinem a praticar tudo que ordenei, Mt 28... 
                                                   Todo o desígnio de Deus, atos 20.27  
                                                    Abrangente, não em parte, Cl 1.28  
    Ensine a Bíblia,  não sua opinião 
     A Palavra  traz entendimento, revelação , Lc 24.45,sl 119.18 _ Alimenta, Jô 21.15-17,         
                           -  é viva e eficaz, Hb 4.12  Revela a vontade de Deus, Pv 2.1-5 
                    
     Ensinar   a) de modo prático, sistemático e abrangente,   
                    b) com autoridade ( submisso ao Pai) Mt 7.29   
                    c)  Jesus era ouvido comprazer, Mc 12.37 motivador Lc 24.32 
 
 PRINCÍPIOS DE ENSINO: 
1-ser criativo_  em meio a situações informais : recursos didáticos _  
                         ilustrando fatos do cotidiano: figueira, Mt 21.19 
2-variedade_ temas e modos de apresentação,  que ele dê  a aula,  
3- envolvimento_ estudar com, método participativo 
4- fixação pela repetição: várias maneiras diferentes,  ‘traz segurança’ Fp 3.1  
                                                - pronto para lembrar 2 Pe 1.22                            
5- flexibilidade: entre o agora e o a longo prazo  
 

> ENSINE O DISCÍPULO A PENSAR:   ‘mente renovada’ Rm 12,1-2 -  
     -  Precisa aprender  a usar suas faculdades renovadas,  
     -  Perguntas que fazem prensar, parábolas  
      - Conferir a vida com a Palavra 
 

> Ensine o discípulo  a tomar decisões  cf vontade de Deus  
    - precisa conhecer a Palavra, João 14.24  e 17.8  
    - precisa estar disposto a obedecer,  
    -   Verifica:  - Alternativas, pensar...  
                      -   Princípios bíblicos   
                      -  Implicações( efeitos a longo prazo)   
                      -  Conselho do líder Ef 4.3   
                      -  Oração e unidade, unanimidade 
> Corrigir fraquezas cf a Palavra: 
‘exorta, consola, admoesta como pai ...’ 1Ts 2.11-12   2Tm 4.2 
 a Timóteo _‘corrige repreende exorta com toda longanimidade e doutrina’   
     a Tito _ repreende-os severamente  para que sejam sadios na fé’  Tito 1.13 



12 

 

        Paulo : - manso e direto: afirma seu amor, 2Tm 1.1-4  
                   -  Recorda detalhes de seu relacionamento, 2Tm 1.5-6  
                  -   Exorta ousadamente a Timóteo   em sua timidez 
                      >  ‘Deus não nos deu espírito de temor mas de...’  2Tm 1.7-8  
 
> Sempre a base é a  Palavra e autoridade de Cristo (submisso)  
     -  Diz com ousadia: - ‘arreda satanás’,  Mc 8.33_ 1Ts 4.1 no SR  
     -  Mostre princípios bíblicos que está ferindo, mas não corrija sempre que os vê:  
     -  Permeie confronto com encorajamento  
     -  Fale de como ele ministra a você    
* Estudem a Bíblia juntos para ver qual qualidade positiva desenvolver para substituir o mau 
costume    - Lista de versículos  ajuda a ver por si mesmo  
 
> OREM JUNTOS_  só Deus pode mudar uma vida, mesmo a do líder:  Rm 15.30                                           
                                 -  Paulo pede oração 
                              -  Em oração:compromisso de tornar essa fraqueza em força,  
                                    ‘quando fraco, sou forte’  ...............   2 ou 3... Mt 18.19 
 
>  Desenvolva uma estratégia_ passos para chegar lá... 

a) estudo bíblico mudança vem pela Palavra, Rm 15.4 
                       - textos que abordem problema  e dá a solução   

b) modelos positivos :exemplo ao rebanho,  1Pe 5.1-3   
                              Paulo aos filipenses,  Fp 3.17   

            Então :  obediência na área fraca, ver o que precisa fazer, promessas de Deus,  
                            -  exemplo é fundamental  
     c) aplicação prática _ praticantes da Palavra, Tg 1.11 
Ex;  aprende a servir limpando o salão; não dá estudo bíblico  enquanto não supera orgulho ( 
condenação do diabo )  
 
O discípulo  precisa acatar  como sendo dele, incorpore idéias dele,  
                                                            reafirme sua ajuda, anime a continuar   
>  Considere-o responsável, certo do seu apoio e direção, aprende passos da  
                                               - superação das fraquezas, e depois poderá ir por si só 
>   Desenvolva suas forças sem alimentar seu orgulho  Se orgulha-se , considere fraqueza 
                                             _ Projete corrigir fraqueza e desenvolver um ponto forte   
>  Acompanhe o projeto com suas fiéis orações.   
     Ao fim do projeto, avalie resultados: pergunte  
      -   O que deu certo ( por que ?) , o que não deu,por que ?  
      -   O que alcançou e como se pode melhorar    
 
> Reafirme alvos do discipulado: meticulosos,  pontual, organizado,  criativo,  sabe delegar 
bem, foi sensível e edificante?  Tomou iniciativas ? o que ele aprendeu ?  
    Anime e elogie, parabenize pelas conquistas e dê esperança de melhora no que for preciso 
                               O melhor elogio: delegue uma tarefa mais difícil 
 
Verificação: asseguro que o ambiente espiritual de meu discípulo inclui :  
- adoração: que expresse amor,temor e respeito por Deus 
- ministério:  edificar um ao outro   
- memorização: esconder a Palavra no coração 
- meditação: conscientização de Deus,  ocupar a mente com a Palavra 
- Ensino da Bíblia: como pensar, como tomar decisões, corrige fraquezas, desenvolve  forças  
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cap 14   Padrão de discípulo: excelência   
Acima de tudo, espera-se do discípulo que pratique os ensinos de Jesus 
-  que mostrem excelência(?)  em tudo o que fizerem   pelo o exemplo de Jesus 
-  só pela decisão da  plena dependência ao Pai sob a direção do Espírito Santo foi possível 
a Jesus realizar a obra da redenção    
 
*De fato, foi excelente por ter sido Deus operando em cada mínimo detalhe. 
-  Jesus foi apenas o veículo por meio do qual a obra de Deus se realizou na Terra     
            No Sermão do Monte Jesus enfatizou a atitude do coração  
               Na parábola do Semeador, condições da expansão do Reino  
                 A multidão disse que tudo Jesus fazia esplendidamente bem,  Mt 5.48 Lc 8.4-15  Mc 7.37     
* Excelência é manifestação de Deus no homem, Sl 119.68  
                     Deus requer : sermos santos, 1 Pe 1.15  perfeitos,   Mt 5.48  
Excelência  é refletir ao mundo a excelência do Pai,  sermos aperfeiçoados em todo bem  
Humanamente, é impossível atingir esse padrão mas‘Cristo vive em mim’  _ é o segredo 
          Ex: café derramado porque o copo estava cheio de café 
                 O QUE DERRAMA DE VOCÊ QUANDO É SOLAPADO ? 
 

 Cheio do Espírito não se   vinga, não se justifica,  só aparece atos de justiça, Rm 8.10 
 Ser discípulo é estar tão envolvido que passa a agir e a falar  como o mestre, por isso os 

discípulos de Jesus forma chamados cristãos , que dizer: miniaturas de Cristo   
 
> Modelo de discípulo 
> torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé,   na pureza’  1Tm 4.12  
 
1-Palavras:  ‘a boca fala do que está cheio o coração’  Mt 12.34   
                     ‘ não refreia a língua, a religião é vã’  Tg 1.26  
                       ‘não tropeça na palavra, é varão perfeito’ Tg 3.2  
                          língua descontrolada contamina o corpo todo, Tg 3.6  
                             ‘refreia a língua do mal, lábios de falarem engano’ Sl 34.13 
                                 ‘nenhum homem pode controlar a língua’  Tg 3.8  
                                    -  mas o Espírito Santo pode,  
                                        - segue a paz e a edificação uns com os outros, Rm 14.19  
A verdade pode ser destrutiva; o amor edifica, 1Co  8.1  
- só se é verdadeiro em amor sob controle do Espírito Santo _ corrige sem desanimar ,  
    - anima à excelência sem frustrar o empenho _ carrega fardos sem fomentar a auto piedade  
 
Orem: sl 19.12…que as palavras de minha boca e o meditar do meu  sejam agradáveis perante ti  ’  
 

2- Conduta respeitável: Cristo habita nele  ‘abster-s das paixões carnais’  1Pe 2.11-12   1Co 9.19-23 
   *Pessoas serão atraídas a Cristo pelo amor genuíno só se revestidos do novo homem, Ef 4.24 
     * Chega-se à excelência estabelecendo prioridades: dizer a coisa certa, firmeza no rumo  
Satanás faz de tudo para nos sobrecarregar, baixando a qualidade do que fazemos : 
         -  tudo o que te vier às mãos’ Pv     Manter –se fixado no alvo, concentra forças no alvo   
                                1º. Relacionamento com Deus, depois a família 1Tm 3.4  
 
3- Igreja, corpo de Cristo:   fazer o melhor possível : ‘maldito...faz a obra relaxadamente’  Jr 48.10                                    
                                               ‘Torna-te pessoalmente padrão... Tito 2.7-8   
4- No mundo:  ‘tudo quanto fizerdes...como para o Senhor...’ Cl 3.23  
                         - presença que esclarece, luz do mundo,que detém a corrupção , sal ...  Mt 5.13  
                             -  provoca sede de Deus,     ‘bom testemunho dos de fora’  1Tm 3.7  
5- Amor  resume todos os ensinos de Jesus, Mc 12.30  Amor perfeito de Jesus pelo Pai,             
                - incondicional de Deus, Mt 8.2-4   ex;  Jesus tocou o leproso ao curá-lo  
                    -   amor move a falar de Jesus,  Rm 11.14  faz aos outros como a Jesus . Lc 9.48  
                         -  o cuidado que tem pelos outros é a medida de sua grandeza 
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6- Fé _ Hb 11.6 > sem fé.impossível agradar a Deus 
                      ..   Fé é a certeza de que Deus faz > o que diz > que faz... 
 
> Jesus deu uma ordem: IDE_ crendo que Deus  faria  a obra Mc 16.15 
Deu-lhes os meios : autoridade, poder do Espírito,  Sua presença contínua:  
                                 cumpriram a missão pela fé nessas palavras, pregaram a Palavra Rm 10.17  
-  Fé é parte importante da armadura do cristão,  Ef 6.16 ‘andamos pela fé’  2Co 5.7   
               Sem fé o caminho de Deus é loucura, 1 Co 2.14  
                 Com fé... ‘ tudo é possível ao que crê’  ‘Tudo o que pedirdes crendo, recebereis’  Mt 21,22 
 
7- Pureza _ o purificado torna-se útil, 2Tm 2.21   Santo como Deus é santo, 1Pe 1.15-16  
               Pureza e santidade são sinônimos: Deus só age em santidade, Sl 145.17   pg 158 

Pureza é separação da poluição do pecado pelo sangue de Jesus    
   Fugi da impureza...1 Co 6.18_ pecado contra o corpo 

                             Pecado sexual destrói reputação e credibilidade, arma destrutiva de ministérios  
 
Discipulador  trata de problemas com lascívia: é embaraçoso, traz vergonha,  
                                                                           -  mas precisa ser tratado com firmeza  
Ex:  Como trata problemas de lascívia 
 
1-conformar sua mente com a mente de Deus, Fp 2.5   ‘nisto  pensai’  Fp 4.8   
                    ‘ levando cativo todo o pensamento’ 2Co 10.5   
                            encher a mente com a Palavra de Deus toda pura, Pv 30.5  
 
2- fazer parte de corpo cristão saudável e que funciona : 
              > precisa de exemplo, proteção,cuidado  
                                              - da responsabilização que somente o corpo de Cristo providencia 
3- aceitar o perdão de Deus_  confessa e deixa_ Pv 28.13   1João 1.9   
                                                 ex do camelo e a tenda  
                                                 Ao primeiro sinal de impureza.’bata no focinho do camelo’ ... 
                                                    Verificação; palavras, conduta, amor, fé, pureza 
 

 
Cap 15  Modelo do Mestre:  discipular é mostrar  como agir parecido com Cristo  
 

>   Método e mensagem de Jesus para fazer discípulos:    
   a) método: seja como eu, siga-me   
 
  b) mensagem: faça como fiz( treinamento prático) FIM  
 
Comentário   do site: é livro pequeno, de leitura agradável, traz ilustrações, dá técnicas para se 
alcançar objetivos propostos  e  também incentiva à consagração pessoal a Jesus: 
 

 Imprescindível lê-lo!    
> Talvez encontre em algum sebo, via web. 

 Deus o abençoa. 
 


