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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: Mateus 28:19  

PALAVRAS CHAVE: Discipulado bíblico, discípulo, motivo, 

OBJETIVO: Compreender a razão do discipulado. 

 

Para entender a passagem 

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 

renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 

nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de 

nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda 

a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de 

boas obras.” (Tito 2:11-14) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Neste mês trataremos de mais uma característica distintiva de uma igreja que 

é centrada na Palavra: o discipulado bíblico. Em outras palavras, uma igreja 

biblicamente saudável tem suas convicções e práticas, acerca do discipulado, 

alicerçadas nas Escrituras Sagradas, e não como fruto de um pragmatismo, 

utilitarismo, estratégias de marketing ou modismo barato, muito comum em nossos 

dias. 

Na ânsia por destaque e relevância, facilmente somos seduzidos a negociar 

os ensinos e as práticas prescritas na bíblia. Logo, a nossa grande necessidade é 

voltarmos às fontes inesgotáveis da sabedoria, para só então, experimentarmos 

uma mudança efetiva e o estabelecimento de uma cultura de discipulado 

genuinamente bíblico, afetando o que cremos e o que fazemos. 

No entanto, os dois principais problemas que quase toda cultura de igreja 

enfrenta são: falta de clareza nas convicções (nem todos tem uma compreensão 

clara e compartilhada de quem somos e do que estamos fazendo) e falta de 

alinhamento entre convicções e prática (muitas coisas diferentes que acontecem 

na igreja que não refletem nossas convicções). 

Nesta aula, vamos então iniciar atacando o primeiro problema, meditando 

sobre nossas convicções, mais especificamente, sobre: por que fazer discípulos. 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: POR QUE FAZER DISCÍPULOS 
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I. O QUE DEUS ESTÁ FAZENDO_____________________________________________________ 

Já se perguntou o que Deus está fazendo no mundo, ao longo de toda a 

história? Bom, encarar a vida apartada desta realidade macro, do que Deus está 

realizando, é cometer o erro de se colocar no centro da história, minimizar o 

propósito da vida e perder de vista um propósito muito maior que todos nós. 

Entender este “drama” é entender também a razão pela qual devemos nos 

envolver na missão de Deus, de fazer discípulos. 

Talvez a resposta mais óbvia sobre o por que fazer discípulos seria dizer: 

porque Jesus nos mandou (cf. Mt 28:19). Mas Deus fez mais do que simplesmente 

nos dar uma ordem, mas revelou o seu eterno propósito em Jesus. Aquilo que era 

um vislumbre de uma promessa, se manifestou claramente na pessoa de Jesus, o 

mistério que antes era oculto, finalmente se fez conhecido (cf. 1Jo 1:1-3). 

Quando temos uma clara compreensão do plano eterno de Deus, o fazer 

discípulos deixa de ser algo opcional, indiferente, e, passa a ser algo crucial e 

urgente para os que de fato creem. Fato é que Deus está separando um povo para 

si, de todas as nações, povos e línguas (cf. visão do apóstolo João em Ap. 7:9-17), 

e isso claramente se observa ao longo de toda a história. A salvação preparada 

por Deus antes dos tempos, realizada em Jesus e aplicada na vida dos eleitos 

mediante a ação do Espírito, para o cumprimento do propósito final de Deus para 

sua criação (Tt 2:11-14), em outras palavras: ele nos predestinou, nos chamou, 

justificou e glorificou. É o que Deus está fazendo. 

Esta verdade sempre esteve presente, desde o antigo testamento, os escritos 

dos profetas sempre apontavam que em meio ao juízo da parte de Deus, Ele mesmo 

agia de misericórdia preservando um remanescente (Os 10:1-2 cp. OS 14:4-7; cf. 1 

Pe 1:10-12). A salvação graciosa da parte de Deus. 

 

II. A REALIDADE DA HUMANIDADE_________________________________________________ 

Toda a humanidade, sem exceção, vive em trevas, total rebelião, separação, 

inimizade para com Deus. O mundo em que vivemos não é território neutro. É 

encantador aos nossos olhos contemplar a diversidade dentre este povo que Deus 

está reunindo, enquanto meditamos em Apocalipse. Mas, ao invés dessa 

diversidade ser um motivo de celebração, aponta biblicamente para o estado de 

rebeldia do homem e para o julgamento de Deus diante da perdição da 

humanidade (Lembra de Babel? – Gn 11:1-9). Logo, “a reunião de todas as nações 

ao redor do trono de Deus em Apocalipse é, na verdade, uma celebração de como 

Deus superou o problema fundamental que todas compartilham – que todos 

pecaram e carecem da glória de Deus...” (MARSHAL e PAYNE, 2019). 
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A boa nova é que Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos (Ef 2:1-

7; 5:8). Ora, o plano de Deus é uma missão de resgate para um povo aprisionado 

em uma escuridão terrível e inescapável – “Ele nos libertou do poder das trevas e 

nos transportou para o Reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a 

remissão dos pecados” (Cl 1:13). Salvação e vida nova surgem quando a Palavra 

de Deus é pregada, e, mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo é outorgado 

o arrependimento. 

As multidões à nossa volta neste mundo tenebroso precisam 

desesperadamente serem resgatas, e o plano de Deus é exatamente esse – ele está 

resgatando um povo por meio da morte e ressureição de Jesus , pessoas que estão 

sendo transformadas para serem como Jesus, e que se reúnem em celebração ao 

redor do trono de Cristo em uma nova criação onde o mal e a morte não existem 

mais. 

 

III. A IMPORTÂNCIA DE FAZER DISCÍPULOS______________________________________ 

Essa compreensão do plano de Deus para todos os lugares e épocas nos dá 

uma perspectiva diferente sobre “fazer discípulos”, a nossa compreensão do que 

está acontecendo fica mais ampla. Infelizmente, para muitos, quando alguém é 

salvo por Cristo, a consequência é de que agora ele terá uma vida melhor, com 

mais significado, conforto, segurança, crescimento..., voltada simplesmente no 

agora. Não nos damos conta de que não diz a nós, mas ao que Deus continua 

realizando, como que colocando mais um tijolo em um templo espiritual eterno 

fundando em Cristo e para a glória de Cristo. 

Por que queremos fazer mais e mais discípulos de Jesus Cristo? Porque o 

objetivo de Deus para todo o mundo e toda a história humana é glorificar seu 

amado Filho no meio do povo que ele resgatou e transformou.  

Quando temos essa fundamental convicção do por que fazer discípulos, 

somos tomados pela correta motivação e senso de urgência, afetando a nossa 

compreensão e determinando tudo o mais. Ela nos lembra de que fazer discípulos 

não é primordialmente uma atividade humana com objetivos que estabelecemos. 

Tudo que acontece no ministério cristão e na igreja, e tudo o que acontece em 

nossas famílias e no mundo, é parte do que Deus está fazendo para levar todas as 

coisas a seu objetivo e fim – Jesus Cristo. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________ 

Reflita sobre os pontos da lição e responda para si mesmo: O que Deus está 

fazendo? Qual o significado de Jesus nos planos de Deus? Qual a condição da 
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humanidade? Qual sua condição ante essa verdade? O que você deve fazer? Por 

que você deve fazer? 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

Se isso que observamos é de fato o que Deus está fazendo: 

1. É tempo de dizer adeus às nossas ambições egoístas e insignificantes e de 

nos dedicarmos à causa de Cristo e ao seu evangelho. Há algo mais vital 

a ser feito no mundo do que seus passatempos, conforto, segurança e 

autossatisfação [Lc 9:60]. 

2. O único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o 

crescimento de discípulos. Por meio de sua Palavra e do Espírito ele está 

trazendo pessoas para o seu reino. 

3. Portanto, não estamos buscando a expansão do ministério, mas a 

expansão do evangelho, da Palavra. Não estamos em busca de membros, 

dizimistas (ou likes, na nossa realidade atual), mas estamos fazendo 

discípulos.  

 


