
A REPRODUÇÃO DO 
CARÁTER DE CRISTO 



Definindo discipulado 

Checando as bases 

Analisando exemplos 

Os alvos do discipulado 

Identificando barreiras 
 

Aula 1 
Recaptulando 



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 

Definindo discipulado 
Recaptulando 



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 

Checando as bases 
Recaptulando 



Analisando exemplos 

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 

Recaptulando 



Os alvos principais do Discipulado 

http://2.bp.blogspot.com 

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

Maturidade 

Multiplicação 

Recaptulando 



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

Barreiras para o discipulado 
Recaptulando 



Não confunda 
Recaptulando 



IDENTIFICANDO UM 
DISCÍPULO 



De quem somos 
Discípulos? 

Identificando Um Discípulo 



Identificando Um Discípulo 



Identificando Um Discípulo 



 

“Nem todo aquele que me 
diz “Senhor, Senhor” entrará 
no Reino dos Céus, mas 
apenas aquele que faz a 
vontade de meu Pai que 
está nos Céus”. Mt 7.21 

Identificando Um Discípulo 



Caráter 

Identificando Um Discípulo 



Mas o fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei. 
Os que pertencem a Cristo Jesus 
crucificaram a carne, com as suas 
paixões e os seus desejos. 
Se vivemos pelo Espírito, andemos 
também pelo Espírito. Gálatas 5:22-25 

Identificando Um Discípulo 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/22-25
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/22-25
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/22-25


Identificando Um Discípulo 



 Ser irrepreensível  

 Ser fiel  

 Ser moderado  

 Ser sensato  

 Ser respeitável  

 Não ser egoísta  

 Ser apto a ensinar  

 Não se embriagar 

 Não ser violento  

 Ser amável  

 Ser pacífico  

 Não ser apegado ao 
dinheiro  

 Não ser soberbo  

 Ser digno  

 Ser homem de palavra  

 Ser honesto  

 Ter a consciência 
limpa  

 Não ser caluniador  

 Ser exemplo na 
Palavra  

Identificando Um Discípulo 



 Ser exemplo no 
procedimento  

 Ser exemplo no amor  

 Ser exemplo na fé  

 Ser exemplo na pureza  

 Ser justo  

 Ser uma pessoa 
consagrada  

 Ter domínio próprio  

 Ter uma linguagem 
sadia  

 Ser verdadeiro  

 Não ter inveja  

 Não ter ciúmes  

 Não ter sentimentos 
de cobiça  

 Não ser ganancioso  

Identificando Um Discípulo 



CARACTERÍSTICAS 
QUE DEVEM SER 
MARCANTES NO 

DISCÍPULO 



 Obediência 

 Submissão 

 ZELO: Desejar Conhecer Intimamente a Deus 

 Fé 

 Oração 

 Estar Disponível 

 Ser Fiel 

 Procurar Fazer Discípulos 

 

Características Marcantes no Discípulo 



“Se vocês me amam, 
obedecerão aos meus 
mandamentos” Jo 14.15 
 

Obediência 
 

Características Marcantes no Discípulo 



Características Marcantes no Discípulo 

Obediência 
 



Características Marcantes no Discípulo 



“Todos os gigantes de Deus 
foram homens fracos que 

fizeram grandes coisas para 
Deus porque confiavam que 
Deus estava com eles”.                       

Hudson Taylor 

 
 

O Verdadeiro Discípulo Exercita Sua Fé 
 

Características Marcantes no Discípulo 



A fé coloca o homem no 
lugar adequado e Deus no 

lugar devido. 

 
 

O Verdadeiro Discípulo Exercita Sua Fé 
 

Características Marcantes no Discípulo 



Características Marcantes no Discípulo 

O Verdadeiro Discípulo Exercita Sua Fé 
 



Submissão 
 

Características Marcantes no Discípulo 



Submissão 
 

Características Marcantes no Discípulo 



O Líder Discípulo exerce 
sua liderança servindo. 

Submissão 
 

Características Marcantes no Discípulo 



...O Verdadeiro Discípulo 
Deseja Conhecer Intimamente 
a Deus 

Zela pela palavra 

Zela por sua vida e caráter 

... 
 

Zêlo  
 

Características Marcantes no Discípulo 



O verdadeiro Discípulo 
procura Viver para Cristo 

 

Zêlo  
 

Características Marcantes no Discípulo 



Orem no Espírito em todas as 
ocasiões, com toda oração e 
súplica; tendo isso em mente, 
estejam atentos e perseverem 
na oração por todos os 
santos. Efésios 6:18 

Oração – Intercessão 
 

Características Marcantes no Discípulo 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/18
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/18


Estar Disponível 
 

Características Marcantes no Discípulo 



O Verdadeiro Discípulo é Fiel 
e Procura Fazer Discípulos 

Características Marcantes no Discípulo 



AMAR UNS AOS 
OUTROS 



“Com isso todos saberão 
que vocês são meus 
discípulos, se vocês 

amarem uns aos outros”. 
Jo 13.35 

Amar Uns aos Outros 



INSTRUMENTOS DE 
EDIFICAÇÃO DO 

DISCÍPULO 



Pois a palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais afiada que qualquer 
espada de dois gumes; ela penetra 
ao ponto de dividir alma e espírito, 

juntas e medulas, e julga os 
pensamentos e intenções do 

coração. Hebreus 4:12 

A Palavra 
 

Instrumentos de Edificação 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/4/12
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/4/12


Sejam meus imitadores, 
como eu o sou de Cristo. 

1 Coríntios 11:1 

Vida e Envolvimento 

Instrumentos de Edificação 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/11/1


Meus amados irmãos, 
tenham isto em mente: 

Sejam todos prontos para 
ouvir, tardios para falar e 

tardios para irar-se Tiago 1:19 

Saiba Ouvir 
 

Instrumentos de Edificação 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/19+#v19


O PADRÃO DE UM 
DISCIPULADO 



Portanto, sejam perfeitos 
como perfeito é o Pai 
celestial de vocês".  

Mateus 5:48 

 
 

O Padrão do Discipulado 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/48
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/48


...antes seja um exemplo 
para os fiéis na palavra, no 
procedimento, no amor, na 

fé e na pureza. 
1 Timóteo 4:12 

O Padrão do Discipulado 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/4/12
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/4/12


O Padrão do Discipulado 



AS RECOMPENSAS DO 
DISCIPULADO 



APRENDENDO E 
CRESCENDO JUNTOS 



“Recuse a acreditar na mentira 
do diabo que diz que somente 
os fracos precisam de ajuda. A 
verdade é que são os homens 
que procuram ajuda que se 

tornam fortes.”  
Hendricks, Como o Ferro afia o ferro - Pg. 31 

Aprendendo e Crescendo Juntos 



Aprendendo e Crescendo Juntos 



 A formação de um discípulo - Keith Phillips. 

 Formação de discipuladores - Igor Pohl. 

 O discipulado verdadeiro - William Macdonald 

 Como o ferro afia o ferro - Howard Hendricks 

 Elementos essenciais do discipulado – Greg Ogden 

 A arte perdida de fazer discípulos – LeRoy Eims 

 Discipulado transformador – Luis Aranguren, Fabián D. Ruiz 

 O discipulado verdadeiro – William MacDonald 

 

Bibliografia 
 


