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19/1/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor (a): 

TEXTO BASE: Colossenses 2.23 

PALAVRAS CHAVE: Discipulado, Escritura, Igreja. 

OBJETIVO: Compreender que o discipulado é a vida da igreja de Cristo. 

. 

Para entender a passagem 

Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do 

Deus vivo. 

Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que 

nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado; 

Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa 

confiança até ao fim. 

 

HEBREUS 3.12-14 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________________

O que vem a ser discipulado? Seria reunir pessoas em uma sala e aplicar a elas uma apostila, 

um curso ou uma revista? Discipulado é um programa em que a pessoa terminaria em um, 

dois ou três anos? Não! O discipulado é a própria vida cristã. No Antigo Testamento, 

discipulado sempre aparece no sentido de aprender da Torá. Em Deuteronômio 5.1; 18.9 e 

31.13 as palavras: ‘aprendam-nos, imitar e aprender’ foram traduzidas do hebraico para o 

grego [septuaginta] como Mathete, que é a palavra neotestamentária mais utilizada para 

discípulos. Mathete, por sua vez, diz respeito a ser um aluno da Lei de Deus, um discípulo da 

Lei de Deus. 

 

I. OS TERMOS BÍBLICOS PARA O DISCIPULADO____________________________________________ 

Para que compreendamos o que vem a ser Discipulado, necessitamos também recorrer à 

etimologia de algumas palavras que se nos apresentam nas Escrituras, com respeito a este 

fato: 

 

 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: A IGREJA DISCIPULA 
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a) “Mathetes”, (maqhths) “discípulo”. 

É aquela pessoa que ouve o chamado do Mestre e se junta a ele. É um aprendiz. Raiz da 

palavra “mantano” (mantano), a palavra era, no tempo clássico, um verbo entendido por 

“adaptar-se”. Alguém era chamado de Mathetes, quando se vinculava a outra pessoa a 

fim de adquirir conhecimento prático e teórico. No Antigo Testamento, o relacionamento 

entre aluno e o professor tornava-se uma instituição para o estudo detalhado da Torá. 

No Novo Testamento Mathetes tornou-se a palavra para indicar total devoção a alguém. A 

palavra usada, possuía uma conotação muito forte, onde o discípulo convivia com o mestre, 

recebendo conhecimento e especialmente no Discipulado de Jesus, estaria disposto a 

servir. 

b) Akoloutew (“seguir”). 

Traduzida por seguir, denota a ação de uma pessoa respondendo ao chamado do Mestre 

e cuja sua vida inteira é reformulada no sentido da obediência. A idéia no grego clássico 

era de alguém que seguia a Deus ou a Natureza como idéia filosófica, o mesmo se 

identificava mediante uma incorporação. Esta palavra no Antigo Testamento correspondia 

à “halak” que dava a conotação de “ir atrás de”. 

c) Mimeomai, (“imitar”) 

Outra palavra relacionada ao Discipulado é “mimeomai” (mimeomai), “imitar”. O verbo 

enfatiza a natureza de um tipo especial de comportamento, modelado em outra pessoa. 

Segundo Brown, “mimeomai” se aplica a pessoas específicas que são obviamente exemplos 

vivos para a vida da fé. Mesmo sendo o apóstolo Paulo aquele que usa freqüentemente 

esta palavra para motivar seus discípulos a uma vida de imitação, jamais 

ele se incluía como alvo final a ser imitado (I Co 11.1). Pelo contrário, ele sempre apontava 

a Jesus que deveria ser a proposta final de imitação e exemplo. 

II. COMPREENDENDO O DISCIPULADO_____________________________________________________ 

Com essas definições, chegamos à conclusão que Discipulado tem a ver com o próprio fato 

de ser da igreja de Nosso Senhor. Se analisarmos estas palavras, definimos tal ação como a 

que o Mestre se propôs em seu ministério: Discipular homens, para que os mesmos pudessem, 

ao final de Sua jornada aqui, fazer com que Seus ensinos e mandamentos fossem 

sabiamente repassados na perspectiva da obediência, tornando os discípulos seus 

“seguidores”. Com isso deve ficar claro que discipular não significa confraternizar. Fazer um 

churrasco e conversar sobre futebol é muito bom, mas isso não é discipular. Discipular 
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consiste em transferir verdades bíblicas para outros. Mark Dever define discipular como: 

“Ajudar outros a seguir a Jesus.” Contudo, este “seguir” jamais viria sem um compromisso de 

vida, de dedicação, de amor e de entrega de vida plena ao Mestre. Conjugado a isto, o 

Mestre seria o alvo maior, como exemplo e modelo a ser imitado. Já não seria um 

movimento, mas sim, um estilo de vida que todos os seus seguidores assumiriam diante do 

mundo e chamariam outros a vivenciarem uma mudança radical em prol da glória de Deus 

e satisfação de seus corações. 

Mark Dever ainda faz uma diferenciação entre “discipulado” e “discipular”. Para ele, 

discipulado é tudo o que fazemos como crentes, ou seja, tudo para a glória de Deus! E 

discipular é como já dito, ajudar outros a viverem para a glória de Deus. O discipular é 

intencional, isso significa, intencionalmente e de forma incisiva contribuir com outros no 

serviço cristão, na vida e na maturidade. O discipulado é a vida do crente, nosso dia a dia. 

Seria em termos práticos a maneira que você se senta à mesa em família, como rege seus 

negócios, como adora no culto público, você será observado e alguém poderá imitá-lo. 

Mas, discipular é uma ação, um verbo ativo, você deve objetivamente ajudar a outros em 

termos mais específicos. Com isso devemos entender que é da natureza do discípulo 

discipular a outros. Todo cristão tem um chamado para ajudar outros a seguirem a Jesus. 

Vejamos Mateus 28: 18-20. 

III. A IGREJA DISCIPULA______________________________________________________________________ 

Muitos pensam erroneamente que a tarefa de fazer discípulos foi dada somente aos onze 

discípulos [na ocasião]. Mas esta é uma tarefa da igreja. A igreja discípula!  Quando a igreja 

canta (como já estudamos), e quando a igreja ora (como já estudamos), ela está 

discipulando.  Pois discipular é transmitir conteúdo bíblico e fazemos isso na ocasião do culto 

ao Senhor - também quando expomos as Escrituras e vemos as Escrituras (Batismo e ceia). 

Imagine por exemplo que nós deixássemos de lado a exortação mutua e permitíssemos, por 

não observar a Bíblia claro, que alguém que cometeu adultério ficasse em nosso meio sem 

disciplina. Como o caso de 1 Coríntios do homem que se envolveu com a madrasta. A longo 

prazo a nossa igreja seria tolerante com essas práticas, inclusive os novos convertidos. Eles 

pensariam: “isto é normal por aqui”. Assim como os de Corinto pensavam. E este é um 

péssimo exemplo de discipulado. Quando deixamos de observar a Bíblia, faremos discípulos 

de nossas preferencias e não discípulos de Cristo.    

Waylon Moore afirma que “Discipulado é o processo de tomar novos convertidos, educá-los 

e levá-los a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente 
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na Igreja”. E continua: “fazer discípulo de uma pessoa é levá-la a experiência de ter Jesus 

como Senhor e Centro de sua vida. Ser discípulo, implica num ato de entrega e num 

processo de obediência. Um homem é discípulo de Cristo, quando permanece em sua 

palavra, glorifica ao Pai e dá frutos. ( João 8.31;15.8)”. Aliás, será impossível para alguém 

frutificar fora do cuidado de uma igreja local. Hebreus 3. 12-14 é um texto que elucida e 

clarifica essa questão. Devemos exortar, aconselhar, instruir e tudo isso mutuamente! 

Fazemos isso no culto público, se não, deveríamos fazer! 

Além disso, Robert Coleman afirma ao comentar o texto de Mateus 28.18-20, que o 

Discipulado se refere ao “ir, batizar e ensinar particularidades de uma ação maior, ao que 

Jesus chama de “fazer discípulos”. São responsabilidades que derivam da direção do “fazer 

aprendizes de Cristo”. Coleman chama a atenção da igreja, dizendo que discipular homens 

e mulheres é a prioridade acerca da qual nossas vidas deveriam ser orientadas. 

Larry Richards, comenta que “o Discipulado envolve a reformulação da vida do cristão em 

direção à obediência, a fim de que possa tornar-se como Jesus” e continua: “A missão da 

igreja não é simplesmente conseguir conversões, mas completar o processo da vida cristã 

fazendo discípulos”. 

IV.CONCLUSÃO______________________________________________________________________________ 

Tanto no culto público quanto em nossa vida diária devemos compreender que vivemos o 

discipulado. Poderíamos dizer como Paulo “sede meus imitadores?”. Além, disso devemos 

intencionalmente discipular, e isso diz respeito a levar, através da exposição da verdade das 

Escrituras, pessoas à maturidade. 

 

V. APLICAÇÃO__________________________________________________________________________ 

1. Discipulado não é evangelismo. Só podemos ensinar a fim de produzir crescimento 

na vida cristã para aqueles que tenham confessado a Cristo. 

2. No discipular, somos desafiados a, como no texto de Hebreus: exortar, aconselhar e 

instruir e só podemos fazer isso quando alimentados dentro do contexto de uma Igreja 

local. 

3. Devemos compreender que discipular não é confraternizar, mas intencionalmente 

transmitir verdades bíblicas aos nossos irmãos. 

4. Discipular envolve compromisso de vida, de dedicação, de amor e entrega de vida 

plena ao Mestre. 

5. Jesus é o alvo maior, como exemplo e modelo a ser imitado. 
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6. É da natureza do discípulo discipular a outros. Todo cristão tem um chamado para 

ajudar outros a seguirem a Jesus. 

7. Quando a igreja canta (como já estudamos), e quando a igreja ora (como já 

estudamos), ela está discipulando.  Pois discipular é transmitir conteúdo bíblico e 

fazemos isso na ocasião do culto ao Senhor. 

8. “A missão da igreja não é simplesmente conseguir conversões, mas completar o 

processo da vida cristã fazendo discípulos”. 

9. Mediante a isto, escolha alguém na igreja para acompanhar. As senhoras podem 

acompanhar as mais jovens, os homens experientes os recém-casados, os jovens a 

outros jovens e também crianças etc. 

10. Lembre-se também que cada momento do culto é uma oportunidade de 

discipulado, ou seja, de apresentar verdades bíblicas mutuamente.  

 


