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21/6/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: 1 Coríntios 3:6-7  

PALAVRAS CHAVE: Discipulado bíblico, discípulo, fazer, Deus. 

OBJETIVO: Compreender o processo de discipulado. 

 

Para entender a passagem 

“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de modo que nem o que planta 

nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento.” 

 

 (1 Co 3:6-7) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na aula anterior, vimos “O que é um discípulo”, e, segundo as próprias 

definições bíblicas, aprendemos que é um aprendiz, um imitador e alguém que está 

seguindo outro. Muitas outras palavras poderiam reforçar essa compreensão, mas 

sem dúvida, as três expressões neotestamentária conseguem exprimir a ideia do 

que é ser um discípulo de Jesus. 

Nesta lição, vamos meditar sobre o “Como se faz um discípulo?”. Sem dúvida, 

se fizéssemos um exercício de imaginação na tentativa de solucionar o 

questionamento acima, teríamos uma série de imagens que supostamente 

representariam o processo, métodos, estratégias e formas de se discipular alguém. 

Como uma igreja centrada na Palavra, nosso desafio é examinar cada um 

desses pré-conceitos à luz das Escrituras, nossa fonte de toda sabedoria, pela qual 

julgamos todas as coisas. E, segundo tudo o que vimos até aqui, talvez a melhor 

maneira de formularmos a questão principal, seria: Por qual método ou meio Deus 

está resgatando e reunindo seu povo para o reino de seu Filho? 

   

I. DEUS COMO SUJEITO ATIVO_____________________________________________________ 

Sim, Deus é o sujeito ativo. O ponto de partida para os nossos pensamentos 

quanto aos meios e métodos. Sobre a participação humana no processo de fazer 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: COMO SE FAZ UM DISCÍPULO? 
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discípulos, devemos ter como primazia a vontade e ação de Deus. Em Lucas 24:45-

49 isso fica claro, Jesus lhes abre o entendimento e mostra que a tarefa para qual 

estão sendo enviados sempre foi o plano de Deus e haveria de se cumprir: que o 

Cristo padecesse, que ressuscitasse dos mortos e que o arrependimento e a 

remissão dos pecados fossem proclamados. 

O papel dos discípulos é declarar essa notícia para o mundo pela 

proclamação no poder do Espírito. Esse é o padrão que encontramos em todo o 

livro de Atos e nas epístolas. O evangelho é pregado, discípulos são feitos, 

fortalecidos e encorajados na fé até o fim (Atos 6:7; 12:24; 13:49; 14:21-22). 

Como bem podemos observar, o poder por trás da proclamação e 

propagação da Palavra é o poder do próprio Deus, de forma que o fazer discípulo 

é obra de Deus, alcançada quando a sua Palavra e seu Espírito operam por meio 

da atividade dos discípulos e nos corações daqueles a quem eles falam (1 Co 3:6-

7; 1 Ts 1:4-6, 9-10; 2:7-9, 11-12; 3:8-13).  

 

II. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS NO PROCESSO______________________________________ 

Os meios que destacaremos são aqueles que Deus concedeu desde o 

princípio, mas que, por várias razões, negligenciamos, entendemos errado ou 

fazemos mau uso, não existe segredo ou chave perdida. 

 

a) PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA – O evangelho de Deus a respeito de seu 

Filho é proclamado e ensinado, tanto inicial como continuamente. (Rm 10:14-17; 1 

Co 15:1-11). Essa é a atividade central sobre “fazer discípulos” – falar a Palavra de 

Deus, cujo conteúdo é essencialmente o plano e a promessa de Deus centrados 

em Cristo (1 Co 2:1-5). Logo, não existem duas palavras diferentes: uma 

evangelística e outra para edificação; a palavra que é pregada no começo é a 

mesmo do meio e do fim, durante todo o processo. A mesma que invade nossas 

vidas, nos muda de direção é também a que continua ensinando, instruindo e 

admoestando. 

O nosso desafio é pregar fielmente as Escrituras: “Seja reconhecido como 

alguém que é radicalmente bíblico [...]. Deus recompensa fidelidade e não a 

eficácia” (John Piper). Devemos aproveitar todas as ocasiões para que a Palavra 

seja comunicada, ainda que estejamos impossibilitados de abrir as Bíblia. 

 

b) PRECE DEPENDENTE – Deus é quem não apenas propõe o grande plano de 

salvação, mas o coloca em ação, e aplicada em nossas vidas por intermédio da 

obra do seu Espírito, para trazer convicção, mudar o coração e produzir o fruto 

plantado pela Palavra (arrependimento e fé), tanto inicial como continuamente. 
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(Jo 16:7-11; Atos 1:8; Ef 1:13-14). Somos apenas os semeadores e não controlamos 

ou determinamos em que tipo de sola a Palavra cai. 

 

c) PESSOAS COOPERADORAS – A ação do povo de Deus ao falar a Palavra, 

exemplificar e personificar a vida de aprendizado de Cristo, orar para que Deus 

trabalhe pelo seu Espírito, e em encorajamento mútuo, exortação e edificação. (Rm 

15:14; Ef 4:15-16; 1 Ts 4:18; 5:12-14).  

Não é que Deus faz parte do trabalho e depois deixe o resto para nós. Ele 

trabalha por meio das ações de seu povo, com suas próprias ações soberanas, para 

alcançar seus propósitos. É 100% nós e 100% Deus, ele não viola as nossas vontades, 

nem faz as nossas ações serem menos nossa ação. (1Pe 2:9-12) 

 

d) PERSEVERANÇA A CADA PASSO – A luta, o conflito e o sofrimento que 

acompanham todo esse processo de “aprender Cristo”, que é tanto um passo 

decisivo quanto uma série de etapas ao longo do tempo. Vivemos novas vidas e 

também nos esforçamos mais e mais para abandonar o que pertence à nossa vida 

anterior. 

Enquanto isso, neste mundo caído, vamos enfrentando ameaças externas, 

pela oposição (Jo 15:18-19; 2 Co 4:8-12), e internas, pelos falsos ensinos e corações 

rebeldes (2 Tm 2:14-19; 3:10-13; Hb 3:12-14). 

 

III. ESTÁGIOS DO DISCÍPULADO____________________________________________________ 

 

a) EVANGELIZAÇÃO – Estágio em que a pessoa entra em contato coma o 

Evangelho genuíno, talvez pela primeira vez. Talvez ainda esteja levantando 

questões ou, de fato, está prestes a receber o evangelho. 

 

b) ACOMPANHAMENTO – É a etapa inicial, após respondida à mensagem do 

evangelho e depositado sua fé em Cristo. Aqui é necessário firmá-la na fé e ensinar-

lhe as coisas básicas. Como é importante alguém que acompanhe este novo 

crente para ensinar, cuidar e orar por ele. 

 

c) CRESCIMENTO – Aqui é processo vitalício de crescimento como discípulo – 

crescimento no conhecimento de Deus e no caráter piedoso. Aqui podemos 

separar entre aqueles que estão passando por problemas e precisam de ajuda, e, 

aqueles que estão firmes e em constante busca por maturidade. 
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 d) TREINAMENTO – Este não é sequencial ao estágio anterior, mas os que 

estão firmes são mobilizados, equipados e encorajados a desempenharem um 

ministério geral ou específico.  

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________ 

O problema não é que nunca tenhamos ouvido falar do processo básico do 

discipulado, nem mesmo que não os pratiquemos, mas tal como os tessalonicenses, 

temos uma tendência constante para perder de vista o que é importante, e se 

distrair com alternativas falsas ou meias verdades, se cansar ou perder o rumo 

diante de pressões diversas. 

De maneira mais breve possível: um discípulo é feito pela perseverante 

proclamação da Palavra de Deus pelo povo de Deus, na dependência do Espírito 

de Deus em oração. 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. O sucesso do discipulado não está nas nossas capacidades, métodos, 

estratégias, inovações, mas em Deus; 

2. Deus espera de nós fidelidade as suas palavras e não eficiência; 

3. Não devemos subestimar a forma pela qual Deus decidiu fazer discípulos 

e este processo consiste em: proclamação, oração, cooperação e 

perseverança. 

4. Em qual estágio de maturidade você se encontra? Sejamos sábios em 

entender cada estágio para ajudar adequadamente cada irmão em seu 

crescimento.  


