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Marcas de um 
DISCIPULADOR 



Marcas de um 
DISCIPULADOR 



Ama, teme e busca o Senhor 

Como a corça anseia por águas 
correntes, a minha alma anseia por ti, 

ó Deus. 
A minha alma tem sede de Deus, do 
Deus vivo. Quando poderei entrar 

para apresentar-me a Deus? 
Salmos 42:1-2 



Caráter aprovado 

Em um discipulado, a capacidade da 
pessoa de nada vale se não tiver um 

caráter reto!! 

 

Sua vida deve ser o ensino mais 
eloquente e coerente que você pode 

oferecer!! 



Caráter aprovado 

Em um discipulado, a capacidade da 
pessoa de nada vale se não tiver um 

caráter reto!! 

 

Sua vida deve ser o ensino mais 
eloquente e coerente que você pode 

oferecer!! 



Caráter aprovado 

Uma pessoa só mostra o 
seu caráter de acordo com 

a sua conduta, suas 
atitudes, ou mesmo 

quando estão sozinhas, e 
não somente com suas 

palavras...  

Até porque, falar até 
papagaio fala!!!! 

http://blogs.estadao.com.br/estadinho/files/2010/04/papagaio.jpg 



Caráter aprovado 
Convém, pois, que o bispo seja 

irrepreensível, marido de uma 

mulher, vigilante, sóbrio, honesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar; 

Convém também que tenha bom 
testemunho dos que estão de 
fora, para que não caia em afronta, e no 

laço do diabo. 
1 Timóteo 3:2,7 



Tendemos a pensar que, se alguém se 
tornou um perito na Bíblia, é 

praticamente um gigante espiritual. 
Mas da perspectiva de Deus, o nome 
do jogo não é conhecimento – é 

obediência ativa. Não é a quantidade 
de verdade que está em sua cabeça 
que conta, mas o quanto está em sua 

vida. 
Howard Hendricks – Como ferro afia o ferro – pg 121 



Cultiva bons relacionamentos 

Como o ferro afia o 

ferro, o homem 
afia o seu 

companheiro. 
Provérbios 27:17 



Cultiva bons relacionamentos 

Não adianta ser uma mina de 
ouro, um tremendo 

conhecedor das Escrituras se 
não cultivar um bom 

relacionamento com os outros. 



Cultiva bons relacionamentos 

Expressões do apóstolo Paulo aos seus 
filhos espirituais  
 

Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, 
decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, 

mas também a nossa própria vida, porque vocês se 
tornaram muito amados por nós. 

1 Tessalonicenses 2:8 



Cultiva bons relacionamentos 

Expressões do apóstolo Paulo aos seus 
filhos espirituais  

 

Anseio vê-los, a fim de compartilhar com 
vocês algum dom espiritual, para fortalecê-
los, isto é, para que eu e vocês sejamos 
mutuamente encorajados pela fé. 

Romanos 1:11-12 



Cultiva bons relacionamentos 

Expressões do apóstolo Paulo aos seus 
filhos espirituais  
É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, 

uma vez que os tenho em meu coração, pois, 

quer nas correntes que me prendem quer defendendo e 

confirmando o evangelho, todos vocês 
participam comigo da graça de Deus. 
Deus é minha testemunha de como tenho saudade 
de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo 
Jesus.                               Filipenses 1:7-8 



Para que seu discípulo 
se envolva com você, 
primeiro você precisa 
se envolver com ele. 

 



Você não pode forçar relacionamentos, mas pode 
abrir a porta para a possibilidade dos mesmos. 

http://www.reginaldoornellas.com.br/wp-content/uploads/POST-IMG_abrir_a_porta.jpg 



Comprometido com o 
crescimento do discípulo 

Não tenho alegria maior do 
que ouvir que meus filhos estão 

andando na verdade. 
3 João 1:4 



Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de 
orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento 

da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento 
espiritual. 

E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo 
possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no 

conhecimento de Deus e 
sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua 

glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com 
alegria, 

dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da 
herança dos santos no reino da luz. 

Colossenses 1:9-12 

Comprometido com o 
crescimento do discípulo 



Sabe comunicar-se 

“Você se torna um comunicador 
eficaz quando se torna um 
ouvinte eficaz” (Howard Hendricks) 

 

Se um homem aprende a ouvir, 
tem mais chances de ser ouvido 

quando fala. 



“Você se 
torna um 

comunicador 
eficaz 

quando se 
torna um 
ouvinte 
eficaz”  

(Howard Hendricks) 

http://prmiguelangelo-oatalaia.com.br/wp-content/uploads/2014/04/falar-menos-e-ouvir-mais.jpg 



Você já viu alguém que se precipita no 
falar? Há mais esperança para o 

insensato do que para ele. 
Provérbios 29:20 

Sabe comunicar-se 



Disposto a investir 

http://www.empreendedoresweb.com.br/wp-content/uploads/2014/12/melhor-investimento-em-2015-700x314.jpg 



Disposto a investir 

Mantendo a fé e a boa 

consciência que alguns 
rejeitaram e, por 
isso, naufragaram 

na fé. 
Entre eles estão Himeneu 
e Alexandre, os quais 

entreguei a Satanás, para 
que aprendam a não 

blasfemar. 
1 Timóteo 1:19-20 



Ser discipulador 
BENEFÍCIOS 



Há algum 
benefício em 

ser um 
discipulador? 

http://1.bp.blogspot.com 



Benefícios de envolver-se com 
discipulado 

 Você está obedecendo uma ordem do Senhor 

 Estímulo ao próprio crescimento pessoal – 1Co 
9.27 – nós crescemos no processo de ajudar 
outros. 

 Alegria de fazer diferença na vida de alguém 

 Contribuir de maneira relevante para a 
expansão do Reino e edificação dos santos 

 



Ao mentorear Paulo, Barnabé causou 
um impacto profundo sobre 

numerosas cidades e incontáveis 
pessoas por todo o mundo antigo. 
Seu legado mostra que a influência 
de um mentor afeta não apenas a 

vida de um mentoreado, mas toda a 
vida com que ele se relaciona. 

Howard Hendricks – Como ferro afia o ferro – pg 138 



Ananias 
At 9.10-19 

Barnabé 
At 9.26-30; 

11.22-30 

Paulo 
At 9.26-30; 

11.22-30 

Priscila e 
Áquila 

At 18.1-4 

Tito 

Timóteo 
At 16.1-5; 
1 e 2Tm 

Antioquia 
At 11.25-30; 13.1-3; 
14.21-28; 15.30-35 

Apolo 
At 18.24-28 

Creta 
Tt 1.5 

Anciãos 

Homens mais velhos – 
homens mais novos 

Mulheres mais velhas – 
mulheres mais novas 

Homens fiéis 
e outros 
2Tm 2.2 

Igreja de 
Éfeso 

1Tm 1.3 

Acaia 
Esmirna 
Pérgamo 
Tiatira 
Sardes 

Filadélfia 
Laodicéia 

Ap 2-3 

Muitas 
cidades 

Corinto - At 18.1-2 
Éfeso - At 18.18-19; 

1Co 16.19 
Roma - Rm 16.3-5 

Acaia 
At 18.27-

28 Reproduzido do livro “Como ferro afia o 
ferro” - de Howard Hendricks – pg 138 

Barnabé: um ministério de multiplicação 

João 
Marcos 

At 15.36-41 



Nossa responsabilidade é fazer o 
melhor que podemos para conduzir 
nossa vida debaixo do senhorio de 
Cristo e depois influenciar as poucas 

pessoas que Deus traz até nós a 
fazerem o mesmo. Isso fará diferença 
– talvez não para todo o mundo, mas 

ao menos para alguém. 
Howard Hendricks – Como ferro afia o ferro – pg 131 



Discipulado 
Prático 



Discipulado prático 
O que não compete ao discipulador? 

- Oferecer todas as respostas 

 

- Gerar as mudanças 

 

- Carregar o discípulo nos braços 

Conduzir ao aprendizado 

 

Estimular e encorajar 

 

Mostrar o caminho em que deve andar 



Discipulado prático 
Algumas sugestões práticas 

 Prepare-se para os encontros 

 Prepare os encontros 

 Provoque o pensamento/reflexão 

 Delegue responsabilidades 

 Passe tarefas 

 Conversem sobre o relacionamento diário com Cristo 

 Compartilhem bênçãos 

 Estimule ao relacionamento com outros 

 Compartilhe lutas, vitórias e fracassos – sem medo de 
quebrar o mito do discipulador perfeito/infalível 
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Problemas e 
armadilhas a 

evitar 



A experiência nos diz que onde quer 
que duas ou mais pessoas cheguem 

a se conhecer de maneira mais 
profunda, elas estão destinadas a 
enfrentar diferenças de opinião. 
Além disso, invariavelmente vão 

encontrar coisas que 
particularmente não gostam a 

respeito um do outro. 

http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/mochileiro-corporativo/files/2012/03/foto60.jpg 



Problemas e Armadilhas a evitar 

Expectativas não realistas 

 

Expectativas não satisfeitas  

 

União versus unidade  



Problemas e Armadilhas a evitar 

Problemas com o tempo 

 

Ciclo de vida 

 

Esteja preparado para os resultados  



 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 
 




