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RELACIONAMENTO DISCIPULADOR - II



QUEM É O DISCÍPULO?
Discipulado de Jesus: o 

ponto inicial do 
discipulado é o interesse 
de estar junto de quem 

anda com Deus.



QUEM ERA O DISCÍPULO NOS DIAS DE JESUS

 Aprendiz 

 Aluno

 Seguidor

 Imitador

“Ser como” (Mt 10.25 e Lc 6.40)



O QUE SIGNIFICA SEGUIR E IMITAR 
ALGUÉM HOJE?

• Admirar a vida cristã do outro

• Aceitar o compromisso de andar juntos

• Estar disposto a ter encontros ocasionais

• Buscar conselhos e recomendações 



COMO O DISCIPULADO PODE ACONTECER HOJE?

O RD acontece quando o 
discípulo deseja se parecer com 

o seu discipulador. Mas as 
pessoas são diferentes e o RD 
não é uma padronização. Por 

isso, a imitação se dá quando os 
valores REAIS (não apenas os 

ideais) são transmitidos e 
apropriados pelo discípulo.



NÃO PRECISAMOS SER PERFEITOS PARA SER EXEMPLOS

Com certeza, nós devemos nos 
esforçar para sermos os 

melhores discipuladores que 
pudermos. Mas, quando 

errarmos, teremos a 
oportunidade de ensinar 

também com os nossos erros, 
sendo humildes e 



Como Jesus fez seus primeiros discípulos?

O QUE 
PRECISAMOS 
PARA FAZER 
DISCÍPULOS?



Se o discipulado envolve querer ser 
como alguém, então só quem tem uma 
vida imitável pode fazer um discípulo.



1. PRECISAMOS TER UMA BOA REFERÊNCIA DE QUEM NOS 
CONHECE.

“No dia seguinte, João estava ali outra vez, 
com dois de seus discípulos, e, olhando para 

Jesus, que por ali passava, disse: Este é o 
Cordeiro de Deus! Os dois discípulos 

ouviram-no dizer isso e passaram a seguir 
Jesus”. (Jo 1.35-37) 



DISCIPULAR É LIDERAR, E LIDERAR É INFLUENCIAR.

Se andamos com Deus 
e as pessoas 

testemunharem isso, 
sempre haverá quem 
queira andar conosco.



2. PRECISAMOS DEDICAR TEMPO A DISCÍPULOS EM 
POTENCIAL

“Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus 
perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi 
(que significa Mestre), onde te hospedas? Ele lhes 
respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram 

onde ele se hospedava; e passaram o dia com ele. 
Era cerca da décima hora”. (Jo 1.38,39)



ORAR E OBSERVAR

Quando o nosso jeito de 
ser causa impacto nas 

pessoas em redor, 
discípulos em potencial 

estarão por perto. 



3. DEVEMOS TER UMA MENSAGEM QUE AGUÇA A 
VONTADE DE BUSCAR A DEUS

Desde então começou Jesus a pregar...: 
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos 

céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 
a dois irmãos, Simão... e André, ...os quais 

lançavam as redes ao mar; E disse-lhes: Vinde 
após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 

(Mt 4.17-19) 



PERGUNTAS CHECK-UP

 Você enxerga vê que o mundo está perdido? 

 Está tudo bem entre você e Deus? 

 Você sente a necessidade de amar e obedecer mais a Deus? 

 Você estaria pronto para se encontrar com Deus e prestar 
contas? 

 Você se considera uma boa pessoa? 

 Gostaria de ouvir um pouco sobre a Palavra de Deus?



4. PRECISAMOS ENTRAR NO MUNDO DOS 
DISCÍPULOS EM POTENCIAL E OS ABENÇOAR ALI

Certa vez, às margens do lago de Genezaré, 
quando a multidão se comprimia junto a Jesus 

para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois 
barcos junto à praia... Entrando ele num dos 

barcos, ...pediu-lhe (a Simão)que o afastassem 
um pouco... e, sentando-se, do barco ensinava 

as multidões. (Lc 5.1-11)



Quando acabou de falar, disse a Simão: 
...lançai as vossas redes para a pesca. Simão 

disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e 
nada pescamos; mas, por causa da tua 
palavra, lançarei as redes. Feito isso, 

apanharam, uma grande quantidade de 
peixes, tantos que as redes começaram a se 

romper. Acenaram então aos companheiros... 
para virem ajudá-los. 



Eles foram e encheram ambos os barcos... 
Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos 
pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, 

Senhor, porque sou um homem pecador... 
Jesus disse a Simão: Não temas; de agora 

em diante serás pescador de homens.” 



ABENÇOE OS DISCÍPULOS EM POTENCIAL EM 
SEU PRÓPRIO MEIO

Jesus fez um milagre. Nós podemos orar. Ore para 
que as pessoas que você deseja discipular sejam 
abençoadas naquilo que é importante para elas, 
sua profissão, sua família, seus afazeres do dia a 
dia. Pergunte-lhes quais são os seus pedidos de 

oração e se comprometa a interceder.



Precisamos de discípulos 
sobre os quais as pessoas 
possam dizer:

“...profeta, poderoso em obras 
e palavras diante de Deus e 
de todo o povo”. (Lc 24.19)



NOSSO DISCÍPULO
Nosso discípulo será todo 
aquele que, convertido ou 

não, manifeste o interesse de 
conhecer mais de Deus por 

meio da nossa vida.



 O exemplo de Davi
 2 Samuel 5.23-25
 2 Samuel 12.1-15

A Importância do Discipulador



“Não temos o treinamento, a 
objetividade ou a perspectiva 
para ver os fatos em relação a 
nós mesmos, tanto no âmbito 
espiritual como no relacional. 
Todos nós temos pontos cegos 
que apenas alguém do lado de 

fora está em condições de 
desatacar” Kenny Luck



O primeiro aspecto da 
vida do discípulo que 
precisa ser ajustado é 

a relação dele com 
Deus.

Princípios Essenciais



Princípio da Intimidade:  
o nível de abertura do 
discípulo é aprofundado 
à medida que o RD vai 
se desenvolvendo.

Princípios Essenciais



Princípio da Discrição:
Tudo o que é 
compartilhado pelo 
discípulo precisa ser 
guardado pelo 
discipulador.

Princípios Essenciais



Princípio da Honestidade:
Um RD que é desenvolvido 
sem a transparência não 
produz o efeito esperado: 
a maturidade.

Princípios Essenciais



Princípio da Cura:
Há pecados que 
precisamos da ajuda de 
alguém para vencê-los, 
ou seja, para sermos 
curados.

Princípios Essenciais



“Uma confissão ‘por 
atacado’ pode 
poupar-nos da 

humilhação e da 
vergonha, mas não 

inflamará a cura 
interna” - Richard Foster



Princípio da Objetividade: 
Precisamos identificar as 
áreas específicas que 
precisam ser tratadas na 
vida do discípulo.

Princípios Essenciais



Princípio da Prevenção:
A solicitação de contas 
favorece a prevenção contra o 
erro, uma vez que o discípulo 
pode compartilhar com 
antecedência as áreas de sua 
vida em que têm enfrentado 
dificuldade.

Princípios Essenciais



RELACIONAMENTO DISCIPULADOR - II



A intencionalidade na

MULTIPLICAÇÃO



1 – Se discipular é ser imitável. Compartilhe com
seu grupo: quais as nossas maiores dificuldades
para nos tornarmos discipuladores?

2 – “Nosso discípulo será todo aquele que,
convertido ou não, manifeste o interesse de
conhecer mais de Deus por meio da nossa vida.”
– Comente essa frase.


