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Introdução



Versículo Temático

Colossenses 1.28 

. . . o qual (Jesus) anunciamos, advertindo 
(noutheteountes) a cada um e ensinando (didaskontes) a 
cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos 
todo ser humano perfeito em Cristo.



Breve Histórico
• O movimento do discipulado começou 

em 1933 com a fundação dos 
Navegadores nos E.U.A. por Dawson 
Trotman. 

• Por ser uma organização para-
eclesiástica nos E.U.A., parece que o 
movimento não impactou de modo 
geral igrejas ou seminários.



O PROBLEMA
Com tempo, o 
ministério da igreja se 
tornou centralizado no 
pastor e, mais 
recentemente, no 
ministro e no quadro de 
funcionários.

FUNCIONÁRIOS

CONSELHO

ORGANISTA E 
CORAL

CRENTE DE BANCO

PASTOR



Temos nos 
esquecido do 

sacerdócio universal 
de todos os crentes. 

(1 Pedro 2.9-10) 

FUNCIONÁRIOS

CONSELHO

ORGANISTA E 
CORAL

CRENTE DE BANCO

PASTORO PROBLEMA

A igreja: unidade neonatal ou casa funerária?



Definição de Termos



Discipulado

Origem do Termo 

• A palavra discipulado vem do termo latino 
discipulatus. O seu sentido é governado pelo termo 
grego mathētēs, para “discípulo” ou “aprendiz.” 

• Discipulado, então, significa “aprendizagem.”



Discipulado
Definição do Termo 

Discipulado refere-se a um processo dinâmico de ensino 
recíproco entre um “mestre” e “aprendiz”, entre 
discipulador e discípulo, que tem como objetivo 
principal a formação de novos discípulos. 
• O discípulo é mais que “aluno” ou “estudante”; é um 

“adepto” ou “aprendiz”. 
• O discípulo aprende e aceita os ensinos do mestre na 

convivência com ele e procura viver e fazer tudo que o 
mestre ensinou e gerar outros discípulos. 

• Veja-se, por exemplo, André. (João 1.40-42).



Discípulo
Definição do Termo 

Em grego, a palavra mathētēs refere-se a alguém que 
aprende por instrução de outra pessoa. 

• O discípulo não está acima do seu mestre . . . . (Mt 
10.24ª) 

• O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, 
porém, que for bem instruído será como o seu mestre. 
(Lc 6.40) 

Um discípulo é alguém que se associa constantemente com 
uma pessoa que tem fama pedagógica ou uma certa 
filosofia. É, portanto, um discípulo ou aprendiz.



Textos Básicos



Mateus 28.18-20
18 Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-
me dada toda a autoridade nos céus e na terra.  
19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, 20 ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos”.



2 Timóteo 2.2
“E as coisas que me ouviu dizer na 
presença de muitas testemunhas, 
confie as a homens fiéis que sejam 
também capazes de ensinar a 
outros.



Análise de Mateus 
28.18-20



Então, Jesus aproximou-se deles (os onze 
discípulos) e disse: 

 “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e 
na terra”.

A GRANDE REIVINDICAÇÃO: Mateus 28.18

A igreja: unidade neonatal ou casa funerária?



26 Então disse Deus: 
“Façamos o ser humano à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança. Domine ele 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os grandes animais da terra e 
sobre todos os pequenos animais que se 
movem rente ao chão”.

Cumprimento de Gênesis 1.26, 
28



28 Deus os abençoou, e lhes disse: 
“Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e 
subjuguem a terra! Dominem sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu e 
sobre todos os animais que se movem pela 
terra.

Cumprimento de Gênesis 1.26, 
28



13 Em minha visão à noite, vi alguém semelhante 
a um filho de homem, vindo com as nuvens dos 
céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido 
à sua presença. 
14 Ele recebeu autoridade, glória e o reino; todos 
os povos, nações e homens de todas as línguas o 
adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que 
não acabará, e seu reino jamais será destruído.

Cumprimento de Daniel 7.13-14



Portanto,  
vão!  
façam discípulos de todas as nações,  
   batizando-os em nome do Pai  
                                         e do Filho  
                                         e do Espírito Santo,  
e  
   ensinando-os a obedecer a tudo  
     ᶩo que eu lhes 
ordenei.

A GRANDE COMISSÃO: Mateus 28.19-20a



Notas Exegéticas
Mateus 28.19-20

1. No grego, a conjunção “portanto” é a palavra 
chave. 

2. No grego, as palavras “façam discípulos” 
representam o verbo principal, não o verbo 
“vão”. 

3. O verbo “vão” em grego é um particípio aoristo 
que serve como imperativo e denota uma ação 
preparatória e urgente. 

4. Os particípios “batizando” e “ensinando” 
indicam como se faz discípulos. 

5. O particípio “batizando” implica que alguém já 
foi evangelizado, convertido e incorporado na 
igreja. 



Notas exegéticas
Mateus 28.19-20

6. O conteúdo do ensino é “tudo que eu [Jesus] 
tenho ordenado” 

7. Encontra-se este material especialmente nos 
cinco discursos, que se resumem no Grande 
Mandamento: 
• Mateus 5-7; 
• Mateus 10; 
• Mateus 13; 
• Mateus 18; 
• Mateus 23-24. 



15E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e 
preguem o evangelho a todas as pessoas. 
16Quem crer e foi batizado será salvo, mas 
quem não crer será condenado. 17Estes sinais 
acompanharão os que crerem: em meu nome 
expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
18pegarão em serpentes; e, se beberem algum 
veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; 
imporão mãos sobre os doentes, e estes 
ficarão curados.”

Comparação com Marcos 
16.15-18



1. Em Marcos 16.15, a ênfase está na 
pregação do Evangelho; este ato está 
implícito em Mateus 28.20 no ato de 
batismo. 

2. Em Marcos 16.16-18 a ênfase está nos dons 
de cura; em Mateus 28.20, a ênfase recai 
no ensino dos mandamentos. 

Comparação com Marcos 
16.15-18



Todas as coisas me 
foram entregues por meu 

Pai. 

Mateus 11.27

Então, Jesus aproximou-se deles 
e disse: 
 “Foi-me dada toda a autoridade 

nos céus e na terra”.

Mateus 28.18

Comparação de Mateus 11.27 e 28.18



28 “Venham a mim, todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei 
descanso. 29 Tomem sobre vocês o meu jugo 
e aprendam de mim, que sou manso e 
humilde de coração, e vocês encontrarão 
descanso para as suas almas. 30 Pois o meu 
jugo é suave e o meu fardo é leve”.

Mateus 11.28-30



Mateus 11.27-30



Mateus 11.27-30

Jesus     Você e eu



E eu estarei sempre com vocês,  
até o fim dos tempos.

A GRANDE PROMESSA: Mateus 28.20b

1. Esta promessa implica em convivência com 
Jesus no discipulado. 

2. Na verdade, então, discipulado cristão 
implica numa relação entre três pessoas: 
Jesus, o discipulador, e o discípulo.



Notas exegéticas
Mateus 28.19-20

7. Por ser o ato de evangelização implícito no 
batismo, alguns entendem que discipulado 
consiste de evangelismo e ensino. 

8. O processo usado por Paulo sugere que são atos 
separados. 



O Processo Usado por Paulo

“Eles pregaram as boas novas (εὐαγγελίζω, 
euangelizō) naquela cidade (Derbe) e fizeram 
muitos discípulos.” 

A construção gramatical (té . . . kai) sugere que 
evangelizar e fazer discípulos são atividades paralelos.   

  

Evangelização: Atos 14.21a



Fortalecimento
“Então voltaram par Listra, Icônio e Antioquia, 
fortalecendo (ἐπιστηρίζοντες) os discípulos e encorajando-
os (παρακαλοῦντες) a permanecer na fé, dizendo: “É 
necessário que passemos por muitas tribulações para 
entrarmos no Reino de Deus.” Atos 14.21b-22 

Paulo fazia isto de duas maneiras (2Ts 2.15):   

1. Como se vê no livro de Atos, ele e sua equipe visitaram os 
discípulos pessoalmente. 

2. Ele também escreveu cartas para as igrejas, a fim de 
fortalecê-las. 

3. Veja-se o exemplo de Romanos 1.11-12.



O Modelo Paulino para Plantação de Igrejas 
conforme Atos 

Antioqiah 
(Atos 13.4)

Derbe 
(Acts 14.20-21)

Antioqiah 
(Atos 14.27)

Derbe 
(Acts 14.22-23)

evangelizando
pregando

confortando

confirmando

Antioqiah 
(Atos 15.41)

….Antioqiah 
(Acts 18.23a)

Antioqiah 
(Atos 18.23b)

20.1, 2, 12……

Acts 16:1

fortalecendo

fortalecendo evangelizandoDerbe
pregando



22A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos 

da igreja que estava em Jerusalém; e enviaram 

Barnabé até Antioquia.23Tendo ele chegado e, 

vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava 

(parakaleo) a todos a que, com firmeza de 

coração, permanecessem no Senhor.24Porque 

era homem bom, cheio do Espírito Santo e de 

Exemplo de Barnabé em Antioquiah: Atos 
11.22-24
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TA R E FA0%

100%

100%

I - Conversão

Mc. 1.14-15

Recém convertido

II - 

Fortalecimento

Col. 1.28

Discípulo fiel

III - Equipando

Ef. 4.12

Discipulador

IV - Delegação

2 Tim. 2.2

Líder novo



Fé
Virtude

Conhecimento
Domínio Próprio

Mapa Mental da Formação Espiritual 
II Pedro 1.5-7

Perseverança
Piedade

Fraternidade
Amor



12Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e 

amados, de ternos afetos de misericórdia, de 
bondade, de humildade, de mansidão, de 
longanimidade. 13 Suportai-vos uns aos outros, 

perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha 
motivo de queixa contra outrem. Assim como o 

Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós; 
14acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o 
vínculo da perfeição. 

Colossenses 3.12-17



15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, 

à qual, também, fostes chamados em um só corpo; 
e sede agradecidos. 16 Habite, ricamente, em vós a 
palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 

mutuamente em toda a sabedoria, louvando a 
Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, 

com espirituais, com gratidão, em vosso coração. 17 

E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em 
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por 

ele graças a Deus Pai.

Colossenses 3.12-17



Análise de Efésios 
4.12



querendo o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério,  

para a edificação do 
 corpo de Cristo.

Edição Revista e 
Corrigida

com o fim de preparar  
os santos para a obra  

do ministério,  
para que o corpo de 
Cristo seja edificado.

NVI

Leituras Diferentes de Efésios 4.12

A igreja: unidade neonatal ou casa funerária?



Notas exegéticas
Efésios 4.12

1. Na tradução Revisada e Corregida, a tarefa do 
pastor é tripla:  
• aperfeiçoar os santos;  
• fazer a obra do ministério;  
• fazer a igreja crescer. 

2. O diagrama seguinte, de Jay Adams, ilustra esta 
perspectiva.

A igreja: unidade neonatal ou casa funerária?



Modelo tradicional: Jay Adams
Membros da igreja

(Edificação)

(Evangelismo)

Pastor

Comunidade dos não salvos



Notas Exegéticas

Efésios 4.12
3. Na tradução da NVI, a tarefa principal do pastor 

é a de equipar os para o ministério, de forma 
que o corpo possa produzir seu próprio 
crescimento (v. 16). 

4. A seguinte figura de Jay Adams ilustra esta visão 
de ministério. 



Padrão bíblico (Ef 4.11-16): Jay Adams
Pastor

(Edificação)

(Edificação)

(Evangelismo)

(E
va

ng
el

is

m
o)

Comunidade dos não salvos

Membros da igreja



Notas Exegéticas
Efésios 4.12 

O que é aperfeiçoamento? 

Em grego clássico é um termo médico que significa 
consertar um osso quebrado. 

“Tiago e João estavam concertando as redes.” Mt. 4.21. 

“O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo 
aquele que for bem preparado será como o seu mestre.” 
Lucas 6.40.



Notas Exegéticas
Efésios 4.12-13 

Qual é o alvo de aperfeiçoamento? 

13Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude 
de Cristo,14para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado 
para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha 
dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.15Mas, seguindo a 
verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,16de 
quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, 
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento 
para a edificação de si mesmo em amor.



Análise de 2 Timóteo 
2.2



2 Timóteo 2.1-3
1 Portanto, você, meu filho, 
fortifique-se na graça que há em 
Cristo Jesus. 2“E as coisas que me 
ouviu dizer na presença de muitas 
testemunhas, confie as a homens 
fiéis que sejam também capazes de 
ensinar a outros. 3Suporte comigo os 
meus sofrimentos, como bom 
soldado de Cristo Jesus.



Notas exegéticas

2 Timóteo 2.2

1. Conforme Atos 16.1, Paulo encontrou Timóteo 
na cidade de Listra e o levou consigo nas suas 
viagens. 

2. Durante este tempo, Paulo compartilhou a “sã 
doutrina” (2 Tm 1.13-14) para Timóteo. 

3. Agora, após a quarta viagem, na prisão em 
Roma, ele exorta Timóteo a confiar esta “sã 
doutrina” para: 
• Pessoas de confiança; 
• Pessoas com habilidade de ensinar outros.  



Exêmplo de 2 Timóteo 2.1-3


