
Maturidade,  
 Multiplicação,  
   e Missão  
  através do Discipulado



Fazendo Aprendizes  
na igreja primitiva  

(aprendizes que fossem maduros e 
multiplicassem)



Fazendo Aprendizes

Na igreja primitiva, Cristianismo era visto como um 
estilo de vida de 24/7.

Para aprender um sábio estilo de vida Cristã, uma pessoa 
precisava ser mentoriada.  



Catecumenato

O catecumenato era um processo de evangelismo e 
discipulado espiritualmente transformador na Igreja 
primitiva.  Também foi uma razão para o rápido 
crescimento da Igreja primitiva.



Processo de Catecumenato:
1. Construir relacionamentos

2. Patrocinar candidatos:  

3. Intrução e práticas Comunais



Características Chave 
do catecumenato

1. Mentalidade Missional de todos os cristãos: pressão 
social de patrocinar um catecúmeno.

2. Instrução comunal
3. Ênfase na conduta correta, não apenas na crença 

correta.
4. Patrocinadores: crentes eram professores e alunos ao 

mesmo tempo.
5. Prestação de contas.
6. Disciplinas Comunais/Práticas cristãs
7. Rigor:  nenhum cristão pode ser um expectador 

espiritual 
8. Vida Integral: cada vocação pessoal e particular estilo 

de vida é discutido.



Batismo  
proclama o Evangelho e nos dá uma identidade:

➢ Eu pertenço a Jesus: fomos unidos a Cristo em sua morte e 
ressurreição (Rm 6:3; Cl 2:12; Mc 10:38)

➢ Eu pertenço à comunidade de Jesus, eu entrei na Igreja (1 
Co. 12:13; Gl. 3:26-28)

➢ o Espírito Santo está trabalhando (At 2:38; 1 Co. 6:11)

➢ perdão de pecados está sendo proclamado (At 2:38; 22:16; 1 
Pd 3:21; Hb. 10:22)

➢ Nova vida (novo nascimento) é possível  (Jo 3:5; Tt 3:5) 



 
Mentores continuamente lembravam seus aprendizes 

das suas identidades de batismo

Quem é você?
Esta é minha identidade:

Eu pertenço a Jesus.
Eu pertenço à comunidade de Jesus.  Nessa comunidade,

o Espírito Santos está trabalhando em mim,
perdão de pecados é proclamado a mim,
e eu estou nascendo para uma nova vida.

Quem é você?  EU SOU BATIZADO.



 
Como podemos criativamente  

celebrar o batismo hoje?



Como podemos  
celebrar de forma  
criativa nosso Batismo 
hoje? 

 



Um Segundo tipo de aprendizagem 
na igreja primitiva

Onde uma pessoa poderia ir para se tornar um 
Cristão missional, engajada culturalmente, 
pensando criticamente, um agente de renovação 
com uma cosmovisão completamente bíblica?



Mosteiros!

Um número incontável de Cristãos e muitos 
grandes líderes da igreja foram discipulados 
em um estilo de vida Cristã em mosteiros 
comunais.



Monges comuns foram os reformadores por 1.000 anos 
antes da Reforma :
Os Monges não eram apenas os grandes missionários 
da Idade Média. Eles eram culturalmente engajados: 
educadores, engenheiros agrônomos, farmacêuticos, 
bibliotecários, reformadores da igreja, transformadores 
da cultura ...



Monges foram os agentes de reforma  
da igreja e da cultura

●  



Formando uma identidade 
distintamente cristã e modelo de vida

1. formar pessoas holísticamente:
 



Formando uma identidade 
distintamente cristã e modelo de vida 

2. Orações em comum  8 vezes por dia



Formando uma identidade 
distintamente cristã e modelo de vida 

1. formar pessoas holísticamente
2. Orações em comum  8 vezes por dia
3. Expondo as pessoas na Palavra



Formando uma identidade 
distintamente cristã e modelo de vida 

4. Colocando a comunidade antes de progresso 
individual

5. As práticas comuns:
confissão, eucaristia, meditação/Lectio, simplicidade,  jejum, 
caridade, perdão, ano cristão e serviço.

6. enfatizando virtudes que a cultura não tem

7. mentoria



Intencionais, disciplinados aprendizes 
que amadurecem e multiplicam

Regra de vida comunitária

Regra de vida individual

● Solidão e silêncio
● Simplicidade / frugalidade
● Jejum
● Castidade
● Confissão
● Adoração

● Oração
● Meditação
● Estudo
● Celebração
● Serviço


