
DISCIPULADO

Mudando radicalmente a forma de viver e 
pregar o evangelho



Baixe gratuitamente o áudio das principais 

partes do Manual Bíblico Unitariano em

www.AoDeusUnico.com.br



O que é um discípulo?

“Quem segue as ideias de alguém, quem pratica os 

ensinamentos de alguém”.



O que é discipulado?

Modelo de relacionamento entre Jesus e seu Deus 

e Pai!

Vivência do evangelho segundo o livro de Atos!

Prática de ser discípulo!



Jesus foi discípulo de alguém?

“Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na 

verdade, na verdade vos digo que o Filho por si 

mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não 

vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o 

Filho o faz igualmente”. João 5:19 



Quem orientou Jesus em seu trabalho 

terrestre?

“Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas 

o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento 

sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de 

falar. E sei que o seu mandamento é a vida 

eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai 

mo tem dito”. João 12:49,50



Que convite Jesus fez a Pedro e a André? 

“E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 

dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu 

irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque 

eram pescadores;

E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei 

pescadores de homens.

Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no”.

Mateus 4:18-20



Que convite desafiador Jesus nos faz hoje? 

“vinde após mim, e eu vos farei pescadores de 

homens...”



1º fundamento do discipulado

“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de 

todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 

todo o teu pensamento. Este é o primeiro e 

grande mandamento”. Mateus 22:37, 38



2º fundamento do discipulado

“E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o 

teu próximo como a ti mesmo. 

Destes dois mandamentos dependem toda a lei 

e os profetas”. Mateus 22:39,40



3º fundamento do discipulado

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 

evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado 

será salvo; mas quem não crer será condenado”.

Marcos 16:15,16



Como viviam os primeiros cristãos? 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e 

na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 

E em toda a alma havia temor, e muitas 

maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.

E todos os que criam estavam juntos, e tinham 

tudo em comum. E vendiam suas propriedades e 

bens, e repartiam com todos, segundo cada um 

havia de mister”. Atos 2:42-45



A igreja bíblica 

1. Depois de Deus, a prioridade são as pessoas. 

Mateus 22:37-39

2. Pratica a liderança servidora. Marcos 10:4

3. Há ênfase em cuidar de seres humanos. 

Filipenses 2:4,5



A igreja bíblica 

4. Todo planejamento envolve trazer pessoas 

para se relacionarem com o Eterno, e sempre 

através de Jesus. João 6:37

5. Trabalha-se para a prática do amor e do 

discipulado. João 13:35 e Mateus 28:19



A igreja bíblica 

6. A obediência é pregada sob a ótica do amor. 

Romanos 13:8-10

7. Busca-se enfatizar a liberdade de expressão de 

ideias. II Coríntios 3:17



A igreja bíblica 

8. Dá autonomia aos membros e incentiva as 

iniciativas. Gênesis 1:26

9. Prega a simplicidade do evangelho, buscando 

mostrá-lo de uma forma acessível e prática. Mateus 

11:28-30



A igreja bíblica 

10. Preocupa-se com a qualidade dos 

relacionamentos e não com o tamanho do rebanho. 

Mateus 18:20

11. Trata todas as pessoas de forma igualitária, 

cada indivíduo como membro do corpo de Cristo. 

Romanos 2:11



A igreja bíblica 

12. Pratica a inclusão e busca os afastados do 

rebanho. Mateus 18:12-14



Discipulado: praticar o amor

Amar a Deus sobre todas as coisas e ao 

próximo como a  nós mesmos (exercitar 

tolerância, paciência, compreensão, ...)

Ajudar ao próximo: necessidades espirituais, 

físicas, materiais etc.



Antes de começarmos a praticar o discipulado 

precisamos buscar o Espírito de Deus!

Jesus foi batizado com o Espírito de Deus antes de 

iniciar o seu ministério. Lucas 3:21



Antes de começarmos a praticar o discipulado 

precisamos buscar o Espírito do Senhor!

“E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando 

abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:

o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me 

ungiu para evangelizar os pobres. 



Enviou-me a curar os quebrantados de coração,

a pregar liberdade aos cativos, e restauração da 

vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a 

anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o 

livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se; e 

os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.

Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta 

Escritura em vossos ouvidos”. Lucas 4:17-21



Antes de começarmos a praticar o discipulado 

precisamos buscar o Espírito Santo!

Os discípulos receberam o Espírito Santo no 

Pentecostes. Atos 2



Discipulado: colocando em prática

Buscar fazer o culto individual ou familiar 

diariamente, de manhã e à noite



Discipulado: colocando em prática

Para todos os irmãos: realização de um 

plano de trabalho semanal para Jesus

“Quanto tempo você dispõe para fazer um 

trabalho para Jesus”?



Discipulado: colocando em prática

Identificar os irmãos com alguma 

vulnerabilidade: física (saúde, solidão), 

material, social etc.

Conversar com os mesmos para identificar 

qual a principal necessidade



Discipulado: colocando em prática

Estabelecer um plano de ajuda tendo como 

foco: “ensinar a pescar e não dar apenas o 

peixe”.



Discipulado: colocando em prática

Buscar fazer novos discípulos a partir da 

premissa: “em que podemos ajudá-lo(a)”?



Discipulado: colocando em prática

Para o(s) novo(s) converso(s) deve-se 

destinar um(a) irmão(ã) ou um casal com 

mais tempo de evangelho (discipulador ou 

discipuladores) para discipular ao(à) novo(a) 

convertido(a)



Discipulado: sobre os cultos

Culto normal com ênfase no discipulado: 

testemunho, orientação e encorajamento.



Quem se forma em discipulado?

Enquanto estivermos vivos provavelmente 

haverá algum ponto de melhoria no serviço 

de nosso Mestre Jesus!



Desafios do discipulado

Abrir mão de tudo para seguirmos a Jesus 

(sermos seus discípulos!)

Compartilharmos nosso tempo e parte de 

nossa vida para discipularmos



Resumindo

Discipulado é amar a Deus sobre todas as 

coisas, ao próximo como a nós mesmos 

(cuidar uns dos outros) e fazer discípulos. 



“Nisto todos conhecerão que sois meus 

discípulos se vos amardes uns os outros”. 

João 13:35



Baixe gratuitamente este estudo em

www.AoDeusUnico.com.br



marcosavellar@hotmail.com


