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“Discípulo é o aluno que 
aprende as palavras, os atos 
e o estilo de vida de seu 

mestre com a finalidade de 
ensinar outros”. 

Keith Phillips 

Definindo discipulado 



Mundo grego 



Registros na Bíblia: 
  

•Jo 9.28 
Discípulos de 

Moisés 

 

•Lc 5.33 
Discípulos dos 

fariseus 

 

•Lc 5.33, Jo 1.35 
Discípulos João 

Batista 



Definindo 

Discipulado não é uma técnica, nem 
fórmula mágica para alcançar 

sucesso ou êxito espiritual. É ouvir o 
chamado de Cristo para ser e viver 
como Jesus. É obter em Jesus os 
recursos divinos para uma vida 
conforme seu padrão e vontade. 

Formação de Discipuladores – Ígor Pohl Baumann 



Dicipulado é um relacionamento 
intencional no qual caminhamos ao 
lado de outros discípulos com a 
finalidade de encorajar, equipar e 
desafiar uns aos outros em amor, 
para adquirirmos maturidade em 
Cristo. Esse relacionamento inclui 

preparar o discípulo para fazer outros 
discípulos. 

Elementos essenciais do discipulado, pg 23 – Greg Ogden 



David Kornfield, “discipulado é uma 
relação comprometida e pessoal, 

onde um discípulo mais maduro ajuda 
outros discípulos de Jesus Cristo a 
aproximarem-se mais dEle e assim 

reproduzirem”  

 
David Kornfield, Série Grupos de Discipulado, vol. 1 



AS BASES PARA 
O DISCIPULADO 



Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; 
Ensinando-os a guardar todas as 

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

Amém.  
Mateus 28:19-20 



Andando à beira do Mar da Galiléia, 
Jesus viu dois irmãos: Simão, 

chamado Pedro, e seu irmão André. 
Eles estavam lançando redes ao mar, 

pois eram pescadores.  

E disse Jesus: ‘Sigam-me, e eu 
os farei pescadores de 

homens’ . 
Mt 4.18-19  

 



“Assim como me 
enviaste ao mundo, eu 
os enviei ao mundo.”   

Jo 17.18 



E o que de mim, entre muitas 
testemunhas, ouviste, 

confia-o a homens fiéis, que 
sejam idôneos para também 

ensinarem os outros.  

2 Timóteo 2:2 



“Porque eu lhes dei o 
exemplo, para que 
vocês façam como 

lhes fiz.”    
Jo 13.15 

 



Alguns exemplos de Discipulado 

 Moisés e Josué – Ex 17.9; Nm 11.28; Nm 
27.18; Js 1:1 

 Eli e Samuel – 1 Sm 3 

 Elias e Elizeu – 1 Rs 19:20-21, 2Rs 2.9 

 João Batista e seus discípulos – Mt 9:14 

 Barnabé e Paulo – At 11.22-26 

 Paulo e Timóteo – 1 Tm 1:2 

 



Jesus e os Discípulos 

http://1.bp.blogspot.com 

“Certo dia Jesus estava orando em determinado 
lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe 

disse: "Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou 
aos discípulos dele 

Ele lhes disse: "Quando vocês orarem, digam: ‘Pai! 
Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino.".    

Lucas 11:1-2 



Os alvos principais do Discipulado 

http://2.bp.blogspot.com 

http://dharmatreinamentos.com.br/site/wp-content/uploads/iguais.jpg 

Maturidade 

Multiplicação 



1 - Maturidade 

E todos nós, que com a face 
descoberta contemplamos a glória do 

Senhor, segundo a sua 
imagem estamos sendo 

transformados com glória cada 
vez maior, a qual vem do Senhor, que 

é o Espírito. 
2 Coríntios 3:18 



1 - Maturidade 

“Portanto, sejam 
imitadores de Deus, 
como filhos amados”. 

Efésios 5:1 



Tornem-se meus imitadores, 

como eu o sou de 
Cristo. 

 
1 Coríntios 11:1 

1 - Maturidade 



Quanto mais eu estudava o Novo 
Testamento, mais firme se tornava minha 
convicção de que o discipulado é a única 
maneira de evitar a má nutrição espiritual 
e a fraqueza dos filhos espirituais pelos 
quais sou responsável. É o único método 
que produzirá cristãos maduros e capazes 

de reverter a deterioração física e 
espiritual do gueto. 

A formação de um Discípulo - Keith Phillips 

Que valor tem um discipulado? 



“A nova vida em Cristo, que 
desponta como um recomeço 

triunfante, sem a árdua 
fundamentação do discipulado 
pode fazer de cristãos sinceros 

crentes medíocres.” 
  

William MacDonald 
O discipulado verdadeiro 



E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os 

farei pescadores de 
homens". 

Mateus 4:19 

2 - Multiplicação 



Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu 
lhes ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos". 
Mateus 28:19-20 

2 - Multiplicação 



Vocês não me escolheram, mas eu 

os escolhi para irem e 
darem fruto, fruto que permaneça, 

a fim de que o Pai lhes conceda o que 
pedirem em meu nome. 

João 15:16 

2 - Multiplicação 



Barreiras para o discipulado 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Osaka07_D8M_M110MH_Decathlon_Scene.jpg 



Barreiras para o discipulado 

Tempo 

 Individualidade – cada um cuida da sua 
própria vida – ninguém se intromete na 
minha 

Eu não preciso 

Preparo de discipuladores – eu não sei o 
suficiente 

Nós mesmos 

 



Que valor tem um discipulado? 
Mostre-me as companhias mais próximas 
de um homem, e assim poderei fazer 
uma suposição razoavelmente precisa 
sobre o tipo de homem que ele é, assim 
como sobre o tipo de homem que ele 

provavelmente se tornará. Como 
podemos perceber, as pessoas tendem a 
ensinar umas às outras pelo contato... 

Como ferro afia o ferro – Howard e William Hendricks, pg 21 



Não confunda 
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