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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: Marcos 8:34  

PALAVRAS CHAVE: Discipulado bíblico, discípulo, termos, implicações. 

OBJETIVO: Compreender, biblicamente, o que é um discípulo. 

 

Para entender a passagem 

“Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: ‘Se alguém quiser acompanhar-me, 

negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me’.” 

 

 (Mc 8:34) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na lição anterior tratamos sobre o “Por que fazer discípulos”, que está 

intimamente relacionado ao “o que Deus está fazendo”. Vimos que o objetivo de 

Deus com todas as coisas é glorificar seu amado Filho, e, parte disso, envolve o fato 

de que Ele mesmo está resgatando um povo por meio da morte e ressureição de 

Jesus. São pessoas que estão sendo transformadas para serem como Jesus. Eis o 

motivo pelo qual encaramos a importância e urgência do discipulado. Fazemos por 

amor e obediência, mas além disso, conscientes daquilo que o próprio Deus está 

realizando, e de que somos privilegiados por sermos participantes desta missão.   

Para avançarmos, inevitavelmente, teremos que pensar sobre “O que é um 

discípulo?”, pois, como pensar sobre o “como” e tudo o mais, se temos uma falha 

elementar em nossa convicção e entendimento sobre o que é ser um discípulo, e 

consequentemente, o discipulado?, ou, ainda mais grave, buscar fazer discípulos 

quando a nossa própria vida, supostamente em Cristo, é de natureza duvidosa?  

Nosso desafio hoje é meditar sobre o que a bíblia efetivamente nos ensina a 

respeito do que é ser um discípulo e as implicações desta correta compreensão 

para as nossas vidas. 

  

I. AS MUITAS IDEIAS SOBRE O DISCÍPULO___________________________________________ 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: O QUE É UM DISCÍPULO 
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Discípulo, discipulado... são palavras consolidadas em nossas mentes pelo 

recorrente uso, mas que a nossa preocupação é se tomamos estas palavras e as 

usamos em sentidos diferentes de como a bíblia usa, ao ponto de sua significação 

ser influenciada pelas influências de nosso tempo e passar, sutilmente, a representar 

algo diferente do que se queria dizer com ela. 

C. S. Lewis nos exemplifica este efeito, ao tratar sobre a significação da título 

“cristão”, dizendo que a palavra “gentlheman” (cavalheiro, em inglês), significava 

uma pessoa que tinha um brasão e que era proprietária de terra, não se tratava de 

um elogio mas apenas um reconhecimento de um fato, no entanto, passou-se a 

considerar que um “gentlheman” não pelas suas posses, mas pelo seu 

comportamento. 

Em se tratando do discípulo, não é diferente, muitas são as influências de 

ressignificar essa palavra, ora de forma restrita, ora de maneira vaga, dependendo 

da ênfase que se emprega. Por exemplo: “alguém que está procurando ser uma 

pessoa melhor”, “alguém que fala de Jesus”, “alguém que está frequentando uma 

igreja”, “alguém que se submete apenas a Jesus, independente de igreja”, “alguém 

que conhece muito a bíblia”, “alguém que não conhece a bíblia, mas vive em 

função do próximo”.   

   

II. COMO A BÍBLIA DEFINE O DISCÍPULO____________________________________________ 

Antes de os seguidores de Jesus serem chamados de cristãos (termo 

depreciativo para a época), conforme Atos 11:23-26, eles eram chamados de 

discípulos. Existem alguns termos que nos auxiliam no entendimento do que seria um 

discípulo, mas vamos destacar duas, que congregam todas essas ideias. 

a) “Mathétés” (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 [Mt 11.29].  

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 e se relacionava com o mestre, recebendo conhecimento e 

especialmente no Discipulado de Jesus, estaria disposto a servir.  

 A palavra bíblica para discípulo – “mathétés” - impede que pensemos em 

discipular como algo que possa fazer por meio de contatos rápidos e superficiais 

entre o discipulador e o discípulo, ou ainda, de mera transmissão de informações e 

conceitos. Discipulado envolve cognição e afetividade, doutrina e prática, 

conhecimento e vida [Lc 6:40]. 
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b) “Mimeomai” (imitar) – É outra palavra relacionada ao discípulo, que 

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

pessoa [Ef 5:1]. Segundo estudiosos, “mimeomai” se aplica a pessoas específicas 

que são obviamente exemplos vivos para a vida da fé. Mesmo sendo o apóstolo 

Paulo aquele que usa frequentemente esta palavra para motivar seus discípulos a 

uma vida de imitação, jamais ele se incluía como alvo final a ser imitado. Pelo 

contrário, ele sempre apontava a Jesus que deveria ser a proposta final de imitação 

e exemplo [1 Co 11.1]. 

c) “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 ideia no grego clássico era de alguém que seguia a Deus 

ou a Natureza como ideia filosófica, o mesmo se identificava mediante uma 

incorporação [Mc 1:17; Mt 4:19-20]. Esta palavra no Antigo Testamento 

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

 

III. QUAIS AS IMPLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA DE DISCÍPULO______________________ 

a) Ser um discípulo – O discípulo é um pecador perdoado que está 

aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Tornar-se um aprender de Cristo é, ao 

mesmo tempo, um passo decisivo e gigantesco de arrependimento ao aceitar a 

salvação que Deus conquistou para nós por meio de Cristo e um compromisso diário 

contínuo de viver as implicações e consequências desta grande salvação que Deus 

conquistou para nós. 

É alguém que reconheceu o estado de perdição e trevas em que vivia sob o 

julgamento de Deus, e que se voltou para Cristo em arrependimento e fé como 

Senhor, Salvador e Mestre, comprometendo-se totalmente a lhe obedecer, a 

aprender a aguardar todos os seus mandamentos e a viver diariamente esse 

arrependimento e fé pelo resto de sua vida.  

“Aprender Cristo” significa ouvir a Palavra do evangelho (do governo 

salvador de Cristo), responder a essa Palavra com fé e, assim, passar da morte para 

a vida em Cristo, com a consequente urgência de matar o comportamento 

mundano pecaminoso que resta de sua vida anterior e, em seu lugar, vestir as novas 

roupas de Cristo. 

b) Fazer discípulos - Os doze foram chamados para estar em com ele [Mc 

3:14] e para ser como ele [Mt.10:25; Lc6:40], isto é, para colocar os seus 

ensinamentos em prática, e agora eles farão discípulos, ensinando-os a guardar 

“terein” [Mat.28:20]. 

Não existem duas classes de discípulos: aqueles que dedicam sua vida ao 

serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. Aqueles que buscam a cada dia 

conhecer mais ao Senhor e aqueles que não buscam. Aqueles que procuram viver 
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e obedecer às Escrituras e aqueles que vivem segundo o seu próprio conselho. A 

chamada ao discipulado é a mesma para todos, a confessarmos nossa lealdade a 

Jesus, a servindo-o e cumprindo a missão, não importando os custos: “Se alguém 

quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem 

quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo 

evangelho, a salvará” [Mc 8:34-35]  

Não há dois tipos de discípulos – o grupo mais íntimo que serve a Jesus e ao 

seu evangelho. Um discípulo é ser um escravo de Cristo e confessar seu nome 

abertamente diante de todos [Mc 10:32-33]. Ser um discípulo é ser um fazedor de 

discípulo, somos chamados para serem sal e luz no mundo [1 Ts 1:5-10]. Um cristão 

que não tem um coração missionário, que não tem amor aos perdidos, é uma 

anomalia e está em necessidade de autoexame e arrependimento. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________ 

Um discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e 

segue as palavras e o exemplo desse mestre. É ter um relacionamento íntimo, 

instrutivo e imitador com o mestre. Para o discípulo de Jesus Cristo, significa ter um 

relacionamento com Jesus – é procurar ser como Jesus. Em outras palavras, 

seguimos a Cristo para ser como Cristo [1Co 11.1], porque, como seus discípulos, 

pertencemos a Cristo. 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. O que você está adorando, a quem você está adorando? Somos 

transformados de modo que o fruto do seu intelecto, emoção, bondade, 

amor, graça e criatividade refletem Jesus. [Sl 115:5-8; 2 Rs 17:15]. 

2. Resgatemos a radicalidade (profundidade) do que significa ser discípulo e 

que possamos avaliar se estamos na fé.  

3. Não existem categorias ou tipos de discípulos, apenas discípulos.  


