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Lição 10

O discípulo e
o discipulado
Texto Áureo

“Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em
vós.” Gl 4.19

Verdade Aplicada

Fazer discípulos não é uma tarefa qualquer, mas uma responsabilidade da vida espiritual.

Textos de Referência

Mt 28.18-20; Mc 16.15-16

INTRODUÇÃO

Após a ressurreição, Jesus deu uma ordem aos Seus discípulos: pregar o Evangelho e fazer
discípulos de todas as nações. Todo Seu ministério e ensinamentos giraram em torno dessa
tarefa (Mt 28.18-20).

1. IR E FAZER DISCÍPULOS DE TODAS AS NAÇÕES
A Grande Comissão não é um chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento
do próprio método da missão vivida por Jesus aqui na terra. O discipulado cristão é um
relacionamento entre mestre e aluno, baseado nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos (Mt
10.25).

Comente:

1.1 O que siginfica se tornar um discípulo?
1.2 O discípulo deve se parecer com o Mestre
1.3 De discípulo a discipulador
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2. O VALOR DO ENSINO NA VIDA DE UM DISCÍPULO
A principal ocupação de Jesus foi o ensino (Mt 4.23; 5.2; 7.29; Mc 4.2). Mesmo quando
realizava milagres, Ele aproveitava para ensinar verdades espirituais. Ele estava preparando e
ensinando um grupo para levar adiante a Sua obra (Mt 28.19-20).

Comente:

2.1 Jesus Cristo e o ensino
2.2 Pós-modernidade, um desafio ao ensino bíblico
2.3 O conteúdo do ensino

3. EXEMPLOS BÍBLICOS DE DISCIPULADO
Analisemos agora alguns exemplos de discipulado encontrados no Novo Testamento, para
contribuir na fixação de princípios bíblicos já estudados e motivação no exercício de tão nobre
missão a nós entregue por Jesus.

Comente:

3.1 O discipulado de Cornélio
3.2 A conversão de Paulo
3.3 O discipulador Barnabé

CONCLUSÃO

Discipular é uma tarefa muito gratificante. Quando olhamos para uma vida e vemos que
aquela pessoa que ajudamos no discipulado se tornou um instrumento para o Reino de Deus,
somos contagiados por tão grande alegria, que isso nos inspira a fazer sempre mais.
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