
Como parte deste processo de discipulado, 
Jesus também envia os discípulos a reproduzirem 
o que aprenderam, ou seja, fazer mais discípulos: 
“Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei 
ao mundo.”  (Jo 17.18); “Porque eu lhes dei o 
exemplo, para que vocês façam como lhes �z.” (Jo 
13.15).

Ainda podemos considerar os exemplos e 
conselhos deixados por outros homens de Deus 
que investiram tempo discipulando, no Novo 
Testamento e também o Antigo Testamento: 
Moisés e Josué (Js 1:1); Elias e Elizeu (1 Rs 
19:20-21); João Batista e seus discípulos (Mt 
9:14); Paulo e Timóteo (1 Tm 1:2); Priscila, Áquila 
e Apolo (At 18.24-28). Usando o exemplo de 
Paulo, ele escreve para Timóteo uma orientação 
quanto a formação de discípulos: “E as palavras 
que me ouviu dizer na presença de muitas 
testemunhas, con�e-as a homens �éis que sejam 
também capazes de ensinar a outros.” (2Tm 2:2).

É isto que queremos reproduzir na vida da 
nossa comunidade. Se você deseja envolver-se 
com o Ministério de Discipulado fazendo parte de 
um grupo, entre em contato conosco: 
discipulado@ibcu.org.br

Um dos textos clássicos que encontramos nas 
Escrituras falando sobre discipulado e 
mentoreamento encontra-se em Mateus 28.18-20: 
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me 
dado todo o poder no céu e na terra. 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”.

O Senhor Jesus deixa-nos a grande tarefa de 
fazer discípulos, de fazer seguidores de Cristo. Aqui 
podemos perceber o discipulado não como uma 
opção de trabalho a ser desenvolvido em uma 
igreja, mas sim como uma ordem de Cristo. Nossa 
responsabilidade não é apenas falar de Cristo, mas 
também investir tempo discipulando.

O próprio Cristo nos deixou o exemplo do que 
é um discipulado, como fazê-lo e quão importante 
é. Ele chama homens para segui-lo, e inserido neste 
chamado apresenta a proposta para uma 
transformação que será fruto do discipulado, 
através do qual, Cristo mesmo é quem será o agente 
transformador: “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 )
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