


O DISCIPULADO COMO CONTEXTO 
PARA A LIDERANÇA TRANSFORMADORA 

NA PÓS-MODERNIDADE



• Assegurar que as pessoas venham às reuniões; 
• Assegurar que as pessoas sigam ofertando; 
• Assegurar que as pessoas ouçam as mensagens; 
• Assegurar que as pessoas não irão para nenhum outro 

lugar.

RETENÇÃO DE PESSOAS



1.Pessoas não alcançadas pelo evangelho 
2.Pessoas que estão tendo algum contato com o 

evangelho 
3.Pessoas que receberão o evangelho e estão em algum 

estágio de crescimento. 
4.Pessoas que já estão dando frutos do evangelho.

4 Níveis de Relacionamentos



1.Semente a beira do caminho - pessoas não alcançadas pelo 
evangelho. 
2.Semente em pouca terra - pessoas que estão tendo algum 

contato com o evangelho. 
3.Semente em meio aos espinhos - pessoas que estão em algum 

estágio de crescimento. 
4.Semente em boa terra - pessoas que estão dando frutos do 

evangelho.



FASE 1: RECÉM-CONVERTIDOS 
(FILHOS ESPIRITUAIS)

Não convertido evangelizar 

Recém- convertido

Discípulo

Colaborador

estabelecer 

equipar 

executar 

Líder estender. 



• Um discípulo é uma pessoa que: 
1.Demonstra seu compromisso mediante o serviço (João 

21.15-19) 
2.Ama a Igreja (João 13.34-35). 
3.É dirigida pelos valores do   Reino de Deus (João 

14.15,21,23-24).

FASE 2: DISCíPULOS (A META DA 
MISSÃO)



• Os bons cristãos não têm dor e nem desilusão. 
• Deus ajuda aos que ajudam a si mesmos. 
• Deus quer nos fazer felizes. 
• A fé sempre nos ajuda a explicar o que Deus faz (as coisas sempre saem bem) 
• Quanto mais nos acercamos de Deus mais perfeitos seremos. 
• Cristãos maduros sempre têm respostas para tudo. 
• Os bons cristãos sempre são fortes. 
• Vamos as reuniões da igreja porque nossos amigos estão ali, porque temos excelentes 

líderes e isso nos beneficia muito.

Características de uma mente imatura:



• Deus utiliza nossa dor e desilusão para nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. 
• Deus ajuda a quem admite sua própria impotência. 
• Deus quer nos transformar a imagem de Jesus. 
• A fé nos ajuda a permanecer debaixo da soberania de Deus, ainda que não tenhamos idéia do 

que ele está fazendo. 
• Quanto mais nos acercamos de Deus mais conscientes somos de nossa própria pecaminosidade. 
• Os cristãos maduros podem tratar honestamente com perguntas difíceis porque confiam que Deus 

tem as respostas. 
• Nossa força se encontra em admitir nossa debilidade. 
• Vamos as reuniões da igreja porque pertencemos ao corpo de Cristo e essa é sua vontade.

Características de uma mente madura:



• Características de um líder-servo: 
1.É alguém que tem em si o compromisso de imitar a 

Jesus Cristo (Filipenses 2.5-8; João 13.1-4,12-15). 
2.É alguém que assumiu como estilo de vida os valores 

do Reino de Deus (Marcos. 10.42-45; 1 Timóteo 3.1-12; 
Tito 1.5-9).

FASE 3: SERVOS (LÍDERES 
TRANSFORMADORES) 



1.A barreira do lugar (“edificiocentrica")  
2.A barreira da pessoa (“pastorcentrica”)  
3.A barreira do dia (“domingocentrica”) 

3 Barreiras


