
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

DISCIPULADO 
 

 
 

2 

 

INSTITUTO DE TEOLOGIA LOGOS 

PREPARANDO CRISTÃOS PARA A DEFESA DA FÉ 

CURSOS DE TEOLOGIA 100% Á DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 DISCIPLINA.  

DISCIPULADO 

(Organizado pelo Setor Acadêmico do ITL) 

 

 

 

 

BRASIL, MA 

Versão 2021 

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

DISCIPULADO 
 

 
 

3 

 

Pesquisa e Organização do Conteúdo: 

Instituto de Teologia Logos, EA 

Gráficos, Edição e Finalização: 

Instituto de Teologia Logos, EEG 

 

 

 

 

DADOS DE CATALOGAÇÃO INTERNA DA PUBLICAÇÃO – DCIP 

CÓDIGO DCIP: 001-050-2021-1 

CÓDIGO DISCIPLINA: ITLON50 

 

LOGOS, Instituto de Teologia (ORG). DISCIPULADO. 

MARANHÃO: PUBLICAÇÕES ITL, 2021. 68 pgs. 

 

 

 

 

Instituto de Teologia Logos – Diretoria de Ensino 

Barra do Corda - MA - Brasil - 65950-000 

(99) 98433-5387 | institutodeteologialogos@hotmail.com  

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

DISCIPULADO 
 

 
 

4 

SUMÁRIO 
 

1 - ENTENDENDO O CHAMADO DE CRISTO PARA O DISCIPULADO ............................................. 8 

1.1. JESUS CHAMA PARA O ARREPENDIMENTO E A FÉ ............................................................................. 9 

1.2. JESUS CHAMA PARA UMA VIDA DE SERVIÇO .................................................................................. 10 

1.3. JESUS CHAMA TAMBÉM PELA DISPONIBILIDADE............................................................................. 11 

1.4. SEGUINDO A JESUS ALISTANDO E TREINANDO TESTEMUNHAS .......................................................... 11 

1.5. BEM VINDO AO MINISTÉRIO DE DISCIPULADO! ............................................................................. 13 

2 - ENTENDENDO SOBRE O DISCIPULADO ................................................................................ 15 

2.1. DISCIPULADO NÃO É SALA DE AULA ............................................................................................ 15 

2.2. DISCIPULADO NÃO É ACONSELHAMENTO ESPORÁDICO ................................................................... 15 

2.3. DISCIPULADO NÃO É ESTUDO BÍBLICO ......................................................................................... 15 

2.4. O QUE É DISCIPULADO? ........................................................................................................... 16 

2.5. O PADRÃO DE AVALIAÇÃO NO DISCIPULADO ................................................................................. 17 

2.6. O DISCÍPULO E O DISCIPULADOR ................................................................................................ 17 

2.7. OS OBJETIVOS NO DISCIPULADO ................................................................................................. 17 

2.8. CUIDADOS NO DISCIPULADO ...................................................................................................... 17 

2.9. CONHECENDO PALAVRAS E TERMINOLOGIAS IMPORTANTES NO DISCIPULADO ..................................... 18 

3 - ENTENDENDO O PROCESSO DO DISCIPULADO .................................................................... 23 

3.1. GANHAR ................................................................................................................................ 23 

3.2. CONSOLIDAR .......................................................................................................................... 24 

3.3. DISCIPULAR (ENSINO E TREINAMENTO) ........................................................................................ 25 

3.4. ENVIAR.................................................................................................................................. 26 

4 - O PERFIL DO PROFESSOR E DISCIPULADOR ......................................................................... 29 

4.1. PRÉ-REQUISITOS GERAIS ........................................................................................................... 29 

4.2. PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 30 

4.3. O DISCIPULADOR DEVE SER ADEPTO DA VISÃO DISCIPULADORA ....................................................... 31 

4.4. O DISCIPULADOR DEVE TER DETERMINAÇÃO E COMPROMISSO ........................................................ 32 

4.5. O DISCIPULADOR DEVE TER PREPARO E CONHECIMENTO BÍBLICO-DOUTRINÁRIO ................................. 32 

4.6. O DISCIPULADOR DEVE SER EMPÁTICO ........................................................................................ 33 

4.7. O DISCIPULADOR DEVE TER BOM TESTEMUNHO ........................................................................... 33 

4.8. O DISCIPULADOR DEVE SABER OUVIR ......................................................................................... 33 

5 - O MÉTODO DE ENSINO EFICAZ ........................................................................................... 35 

5.1. O ENSINO DEVE FOCAR OS RESULTADOS...................................................................................... 35 

5.2. O ENSINO DEVE SER ESPECÍFICO ................................................................................................ 36 

5.3. PLANEJAMENTO ...................................................................................................................... 37 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

DISCIPULADO 
 

 
 

5 

5.4. FAZER DISCÍPULOS, NÃO MEROS CONVERTIDOS ............................................................................ 37 

5.5. O SENTIDO DA ORDEM ............................................................................................................. 38 

5.6. O EFEITO ESTRATÉGICO ............................................................................................................ 41 

6 - COMO FUNCIONA O DISCIPULADO ..................................................................................... 44 

6.1. A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA ............................................................................................ 46 

6.2. COMO SER DISCÍPULO? ............................................................................................................ 46 

6.3. QUALIDADES IMPRESCINDÍVEIS AO VERDADEIRO DISCIPULADO ......................................................... 49 

7 - COMO FAZER DISCÍPULOS? ................................................................................................ 53 

7.1. FAZER DISCÍPULOS DE QUEM? ................................................................................................... 55 

7.2. E AGORA? ............................................................................................................................. 57 

7.3. IMPLICAÇÕES .......................................................................................................................... 57 

8 - OS DESAFIOS DO DISCIPULADO NO MUNDO PÓS-MODERNO ............................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

DISCIPULADO 
 

 
 

6 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Seja bem-vindo(a), caro(a) aluno(a)! 

Parabéns pela sua decisão de transformação, pois isso também 

mostra o quanto você está compromissado em contribuir com a 

transformação da igreja e da sociedade onde você está inserido. 

O Instituto de Teologia Logos estará acompanhando você durante 

todo este processo, pois “os homens se educam juntos, na transformação 

do mundo”. 

Os materiais produzidos oferecem linguagem simples, completa e de 

rápida assimilação, contribuindo para o seu desenvolvimento bíblico, 

teológico e ministerial, para desenvolver competências e habilidades e 

aplicar os conceitos, fundamentos e prática na sua área ministerial, 

possibilitando você atuar em favor do Reino de Deus com mais excelência. 

Nosso objetivo com este material é levar você a aprofundar-se no 

conteúdo, possibilitar o desenvolvimento da sua autonomia em busca de 

outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica 

e ministerial. 

Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e 

construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os 

materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para 

você. Acesse regularmente a Área do Aluno, participe no grupo online 

com o tutor online que se encontra disponível para sanar suas dúvidas e 

auxiliá-lo(a) em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe trilhar 

com tranquilidade e segurança sua trajetória acadêmica. 
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1 - ENTENDENDO O CHAMADO DE CRISTO 

PARA O DISCIPULADO 

"Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a 

boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora, e o Reino de Deus está perto. 

Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Jesus estava andando pela beira 

do lago da Galiléia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que 

estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei 

vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais 

adiante Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam 

no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e eles deixaram Zebedeu, o 

seu pai, e os empregados no barco e foram com ele"(Marcos 1.14-20). 

Encontramos no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos a chamada dos primeiros 

discípulos de Jesus, que torna-se modelar e fundamental para a nossa compreensão acerca 

do que Jesus quer de cada um de nós seus seguidores. Quero chamar a sua atenção para 

alguns aspectos desta chamada a fim de que possamos corresponder as expectativas do 

Senhor Jesus no que diz respeito a tarefa de anunciar as Boas Novas do Evangelho aos que 

estão perdidos nas trevas do pecado. 

O primeiro aspecto que devemos observar é a estratégia usada por Jesus e como ele 

considerava as oportunidades que tinha. A estratégia inicial de Jesus foi bem específica: 

"...pregando o Evangelho de Deus"(v.14). Jesus anunciava a boa notícia de salvação. Essa 

pregação era o alvo de Deus bem antes de Jesus ter aparecido, como bem indica o profeta 

Isaías: "Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de 

paz, boas notícias de salvação! Ele diz a Sião: "O seu Deus é Rei!"(Isaías 52.7). O que Jesus 

estava anunciando era algo novo e nunca visto anteriormente, era a salvação através de 

alguém que veio de Deus. Note que Jesus com o seu exemplo quer nos ensinar a 

responsabilidade da proclamação do Evangelho. 

O conteúdo da sua mensagem procurava destacar a importância que Deus dá ao 

homem enviando-lhe o seu reino: " o tempo esta cumprido, e é chegado o reino de 

Deus"(v.15). A palavra tempo é a tradução da palavra grega Kairós que tem o significado 

de "tempo oportuno, próprio", diferente do tempo cronológico do relógio. O tempo de 

Deus não é medido pelo relógio do homem, muito embora a sua ação se dê na história do 

homem. A hora decisiva da ação salvadora de Deus na história do homem acontece nesse 

momento em que o Senhor Jesus começa a anunciar o Evangelho e a dizer que é chegado 

o Reino de Deus. 
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Este reinado significa a soberania, o governo eterno e absoluto de Deus: "Ao Deus 

Eterno pertencem o mundo e tudo o que nele existe; a terra e todos os que nela vivem são 

dele"(Salmo 24.1). Esse anúncio de que é chegado o reino de Deus deve ser entendido de 

maneira parcial, por não ter sido ainda completamente estabelecido. A velha ordem do 

pecado, da tristeza, da separação, ainda não passou, e a luta entre o bem e o mal continua. 

Com o anúncio de Jesus, porém, sabemos que os poderes do mal já estão vencidos, porque 

é chegado o Reino de Deus. Para que Jesus nos chama? Para que anunciemos o Evangelho 

e façamos isto aproveitando bem as oportunidades. 

1.1.  Jesus Chama para o Arrependimento e a Fé  

"Ele dizia: Chegou a hora, e o Reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus 

pecados e creiam no evangelho"(Marcos 1.15) 

Não há caminhada cristã sem esse primeiro passo da parte do homem. Não há nem 

mesmo cristianismo. O arrependimento e a fé constituem a condição essencial para a 

salvação. Essa mensagem de Jesus não chegava como uma dádiva barateada, que se 

poderia adquirir com qualquer preço. O preço por Deus já estava sendo pago e a exigência 

sobre o homem é também colocada: a Fé e o Arrependimento. Estas duas ações não 

podem ser separadas, ambas devem caracterizar a vida dos cristãos. 

O arrependimento é mudança de pensamento, de opinião, é, como se usava a 

palavra na linguagem militar da época, voltar as costas para o caminho que se estava e 

seguir para outra direção. Arrependimento não é um simples pedir de desculpas a Deus 

antes é um abandono do estado de rejeição da soberania de Deus sobre a vida. É um 

abandono de práticas e hábitos que separam o homem de Deus. Deus nos chama por 

intermédio de Cristo para que, como pecadores arrependidos e perdoados, proclamemos a 

salvação aos irmãos brasileiros. 

A fé é mais do que simples assentimento intelectual, ou seja, ultrapassa o simples 

conhecimento dos fatos da vida de Jesus e de seu evangelho para se tornar aceitação, 

compromisso, vida no evangelho. Crer é viver na prática do buscar "primeiro o reino de 

Deus e a sua justiça", e as demais coisas nos serão acrescentadas(Mateus 6.33). É pela fé 

que obtemos acesso à graça de Deus e é por ela que vivemos(Romanos 1.16,17; 5.2,3). O 

preço a ser "pago" pelo homem pode parecer barato, mas não é, pois arrepender-se e crer 

é um dos maiores desafios que o discípulo de Cristo tem diante de si. 

Uma vez arrependido de seus pecados e crendo na graça redentora de Cristo Jesus o 

discípulo pode partir em busca de outros discípulos para o seu Mestre. Que Jesus nos 

abençoe nesta tarefa de desafiar outros ao arrependimento de seus pecados e a fé pessoal 

e salvadora em Cristo.  
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1.2.  Jesus Chama para uma Vida de Serviço 

"Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente"(Marcos 

1.17). 

A chamada ao discipulado tem dois lados. O primeiro é a chamada para seguir a 

Jesus, ser um discípulo fiel e leal ao Mestre. O outro lado é para cumprirmos a missão que 

ele tem designado para cada um de nós. Podemos dizer que são os dois lados de uma 

moeda. Jesus chama o homem primeiro para ser seu seguidor, fazer sua vontade e viver 

seus valores. Ninguém pode sair por aí pregando o evangelho, as boas novas a respeito de 

Cristo, sem primeiro ter tido uma experiência de conversão. Isto é, reconhecer que é 

pecador, arrepender-se e confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus e buscar uma 

vida de obediência aos princípios ensinados por Jesus na Bíblia. 

A missão evangelizadora só é desempenhada com sucesso se a pessoa é um leal 

seguidor de Cristo. Uma das grandes fraquezas da tarefa de anunciar a salvação oferecida 

por Deus em Jesus é o fato de estar sendo feitas muitas vezes, por pessoas que não estão 

vivendo o "vinde após mim" de Jesus. Pessoas que querem seguir após elas mesmas, 

procurando fazer sua própria vontade. A missão é "pescar" homens, pessoas para Jesus. 

Quando a preocupação é buscar adeptos para a religião, então a tarefa terá fracassado, do 

ponto-de-vista de Jesus. Buscamos novos discípulos para Jesus e a obra deve ser feita em 

Seu nome e para a Sua glorificação. 

A convocação de Jesus é para que tenhamos uma vida útil e serviçal. Em primeiro 

lugar devemos servir a Jesus e depois aos homens; não devemos entender o chamado para 

sermos pescadores de homens como a mera tarefa de ir à alguém e aplicar o plano de 

salvação. Vamos entender a "pescaria" de Cristo num sentido mais amplo: alcançar todo o 

ser humano, na sua inteireza, na sua totalidade. Todos nós somos chamados para falarmos 

de Jesus e da salvação nos locais de trabalho, de estudos, onde residimos, etc. 

A vida cristã não é só ficamos contemplando a maravilha da presença divina no 

"monte" da adoração, do culto, da comunhão com os irmãos. Ela também envolve o 

serviço no "vale", onde as pessoas estão sofrendo, têm dúvidas e são oprimidas. Quando 

entramos nos santuários, nos locais de culto devemos ter a certeza de que entramos para 

adorar, mas quando sairmos, deveremos ter a mesma convicção de que saímos para servir 

aos nossos semelhantes anunciando-lhes que existe uma esperança em Jesus. Não existe 

vida cristã significativa sem serviço de amor. Lembremos pois que ele nos chama para uma 

vida de serviço através do testemunho pessoal. Compartilhe com outras pessoas o que 

Deus tem feito em sua vida! 
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1.3.  Jesus Chama Também pela Disponibilidade  

"Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus"(Marcos 1.18). 

A resposta a convocação de Jesus foi imediata. Os homens simples do povo são 

chamados por causa desta disponibilidade para o serviço. Disponibilidade não é 

ociosidade; é, antes um estado de prontidão, de disposição para o serviço. Os primeiros 

não olharam para as redes e ficaram com pena de deixar a sua profissão e seguir a Jesus, 

para se tornarem seus discípulos. A partir daquele momento aprenderam verdades 

eternas que o Filho de Deus veio trazer aos homens e eles seriam os proclamadores dessas 

verdades aos seus contemporâneos. 

Os primeiros discípulos de Jesus não eram uns desocupados. Jesus não chama 

desocupados, preguiçosos, ele chama os que estão de prontidão para o serviço de 

transmitir as Boas Novas de Salvação que ele veio trazer de Deus aos homens. Jesus chama 

cada um para cumprir a missão em seu campo de atuação e preparo. Os primeiros 

discípulos convocados deram provas de fidelidade a chamada, e muitos deles, como é o 

caso de Pedro, tiveram momentos de incertezas e fraquezas, mas Jesus sempre os ajudou 

a atravessarem os momentos difíceis. Alguns deles tiveram que experimentar a morte por 

causa da sua vocação, como Tiago: "Por essa época o rei Herodes começou a perseguir 

algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João" (Atos 

12.1,2). 

A chamada de Cristo deve ser levada muito a sério, por todos os cristãos. Não adianta 

ser capaz e não estar disponível para a vontade de Deus. Muitas vezes pessoas que no 

julgamento humano e injusto, são consideradas incapazes, acabam realizando uma obra 

mais perene e vitoriosa que os considerados capazes. A chamada dos primeiros discípulos 

de Jesus mostra bem essa verdade. Você está disponível querido irmão? Eles largaram as 

redes e seguiram a Jesus! Fazendo um trocadilho gostaria de desafiá-lo a seguí-lo através 

da rede, sim use a rede mundial de computadores para "pescar" pessoas que ainda estão 

sem Cristo e sem salvação. 

1.4.  Seguindo a Jesus Alistando e Treinando Testemunhas 

"Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galiléia, e a multidão se apertava em volta 

dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os 

pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, 

o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a 

ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um 

lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para 

pescarem. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. 
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Mas, já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles 

jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se rebentando. 

Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que 

viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe, que os barcos 

quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de 

Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador! Simão e os outros que 

estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. 

Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito 

admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo! De agora em diante você vai 

pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram 

Jesus"(Lucas 5.1-11). 

Neste acontecimento da grande captura de peixes, Jesus demonstrou os métodos ou 

técnicas para alistamento e treinamento de testemunhas. Em Mateus 4.8-22 e Marcos 

1.16-20 encontramos as chamadas de Pedro, André, Tiago e João para tornarem-se 

pescadores de homens. Aqui Jesus usou a captura de peixes do lago para ilustrar como eles 

deveriam fazer o seu trabalho. Primeiro um pescador de homens deve ir onde as pessoas 

estão (v.4a). Um pescador de homens deve ir até as pessoas necessitadas de Cristo. Isto 

inclui a tarefa de visitação aos incrédulos e testemunho eficaz. O estilo de vida do pescador 

de homens nos leva a sermos testemunhas por onde quer que estejamos: no trabalho, na 

escola, no lazer, no escritório, no comércio, etc. 

Um pescador de homens deve usar o equipamento correto (v.4b). Devemos lançar a 

"rede" de nossa experiência pessoal com Jesus Cristo. Para ser um pescador de homens 

cada cristão precisa conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas nos ouvirão se 

de fato tivermos experiências genuínas de transformação para compartilhar com elas. Um 

pescador de homens deve obedecer a Cristo e a sua Palavra (v.5b). O discípulo deve 

aprender a fazer tudo aquilo que Jesus ordena. Nós devemos ser sensíveis à liderança do 

Espírito Santo e testemunhar como Ele nos conduz. Um pescador de homens deve 

reconhecer suas próprias inadequações (v.8). Em sua própria visão e força Pedro não tinha 

apanhado peixe, mas quando ele fez o que Jesus ordenou suas redes ficaram lotadas de 

pescado. Ainda que tenhamos deficiências devemos lançar as redes do testemunho 

confiantes de que o Senhor fará a obra. 

Um pescador de homens deve dar o seu testemunho em primeiro lugar (v.11). Para 

ser um bom discípulo você deve fazer do testemunho a razão da sua vida. Você deve ter e 

sentir responsabilidade pelas almas perdidas. Você deve mostrar que cuida delas, que 

Cristo as ama, e que você ama o que elas são e aquilo que poderão tornar-se. O 

testemunho deve ser seu estilo de vida. Sua tarefa agora é seguir alistando outros no 

testemunho de Cristo. Pense ao menos em dois outros cristãos dedicados que você pode 

alistar e treinar para tornarem-se testemunhas de Cristo. Senhor, ajude-me a ser um 
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pescador de homens. Dá-me forças para continuar e também condições para treinar 

outros no testemunho pessoal. 

1.5.  Bem Vindo ao Ministério de Discipulado! 

Estamos felizes por saber que você deseja discipular novos seguidores de Jesus 

Cristo! A experiência do discipulado é uma das mais fascinantes da vida cristã. Quem é pai 

sabe o que significa o momento sublime do nascimento de um filho. Na vida espiritual 

também experimentamos grande alegria ao ver pessoas nascendo em Cristo Jesus. Você 

faz muito bem em desejar fazer discípulos e estamos juntos nesta missão. 

A Jesus não interessa que os homens saibam que ele é o Salvador, mas sim que o 

sigam, tendo-o como Senhor de suas vidas. Por isso, antes de voltar aos céus, ele ordenou 

ao seus discípulos: 

"Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, 

batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a 

obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: Eu estou com vocês 

todos os dias, até o fim dos tempos." 

Nesta ordem, Jesus estabelece a abrangência do discipulado, que vai desde o tempo 

do testemunho à pessoas que desejam encontrar o caminho da salvação até a maturidade 

e reprodução espiritual da nova vida em Cristo Jesus e acompanhá-las no crescimento em 

Cristo até à maturidade e ajudá-las a gerar novos discípulos. 
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2 - ENTENDENDO SOBRE O DISCIPULADO 

Antes de estabelecer uma definição de discipulado, é necessário entendermos os 

conceitos equivocados que existem acerca dele. Há idéias enganosas que devem ser 

rejeitadas por aqueles que desejam realizar um discipulado eficaz nos moldes bíblicos. 

Vejamos primeiramente o que não é discipulado:  

2.1.  Discipulado Não é Sala de Aula  

Essa forma de instrução traz alguns resultados positivos, mas torna-se impessoal e 

gera poucos frutos. A deficiência que vemos hoje na formação de discípulos na igreja se dá 

justamente porque ficamos presos apenas a essa forma de ensino.  

Jesus ordenou à igreja que fizesse discípulos/as e ensinasse-lhes a guardar os 

mandamentos de Deus. Ele não disse: “ensine-os a entender”. O ensino de púlpito ou de 

sala de aula não supre completamente essa ordem. O que levou aqueles homens a serem 

semelhantes a Cristo foi o vínculo sólido e profundo com o Mestre.  

O método praticado por Jesus é o de “ensinar a guardar”. Esse ensino só pode ser 

atingido com um profundo grau de identificação entre as partes envolvidas. O/a 

discípulo/a enxerga a realidade de vida do/a discipuladora/ e anseia alcançá-la. Jesus não 

tinha uma sala de aula. Ele desenvolvia relacionamentos.  

O discipulado eficaz é praticado diariamente e não em uma sala de aula. Não é 

caracterizado por horas/aula, e sim pelo relacionamento entre o/a discípulo/a e o/a 

discipulador/a que, pautados pela/as Palavra de Deus, vão diariamente experimentando 

níveis de transformação genuína em seu caráter, alcançando o alvo do “Cristo em vós” (Cl 

1.27).  

2.2.  Discipulado Não é Aconselhamento Esporádico  

O aconselhamento esporádico ocorre quando um irmão/ãs possui alguma 

necessidade ou problema e então procura alguém mais experiente, um/a pastor/a ou 

um/a líder, a fim de receber conselho e direção. Esse tipo de relacionamento não pode ser 

considerado discipulado, pois é ocasional e temporário.  

2.3.  Discipulado Não é Estudo Bíblico  

Em um relacionamento de discipulado, cada parte tem o seu papel. O papel do/a 

discipuladora/ é ensinar, instruir, equipar e adestrar. É tornar o/a discípulo/a íntimo/a 
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PARABÉNS!!! 
VOCÊ ACABOU DE LER O NOSSO CONTEÚDO! 

 

Esta apostila é exclusiva para os alunos do Instituto de Teologia 

Logos... Se você ainda não está estudando conosco, nós 

estamos lhe oferecendo uma oportunidade de fazer sua 

inscrição com um excelente desconto e alguns bônus especiais. 

 

Você só precisa clicar no link abaixo (ou copiar em seu 

navegador) para acessar nosso site e conhecer os cursos que 

estão disponíveis hoje! 

 

:: CURSOS DE TEOLOGIA :: 

www.institutodeteologialogos.com.br/cursos-de-teologia 

 

:: BLOG DE TEOLOGIA :: 

www.institutodeteologialogos.com.br/blog-de-teologia  

 


