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28/6/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: 1 Pedro 2:1-10  

PALAVRAS CHAVE: Discipulado bíblico, discípulo. 

OBJETIVO: Compreender o processo de discipulado. 

 

Para entender a passagem 

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, 

para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; não haviam recebido 

misericórdia, mas agora a receberam.” 

 (1 Pe 2:9-10) 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Ao longo deste mês meditamos sobre o “Por que fazer discípulos”, “O que é 

um discípulo”, “Como se faz um discípulo”, e, nesta última lição, encerraremos 

tratando sobre “Quem e onde se faz discípulos”. Já tratamos este ponto nas lições 

anteriores, mas, como dito no início, nosso alvo é aprofundar nossas convicções.  

Um grande problema para não experimentarmos uma cultura do discipulado 

é porque não temos unidade nas nossas convicções e, inevitavelmente, não temos 

unidade nas nossas realizações. Como uma igreja centrada na palavra, nossas 

ações devem ter firme fundamento em nossas convicções que tem como fonte as 

Escrituras. Tudo o que fazemos deve ter intencionalidade e propósitos bem definidos 

e alinhados com a missão que Deus nos fez participantes. 

Não devemos ser como aqueles que correm sem direção, socam o ar ou que 

atiram para todo o lado na esperança de acertar alguma coisa. Portanto, ao final 

também traremos algumas mudanças de mentalidade quanto ao discipulado que 

serão importantes para nos orientarmos neste processo, como congregação. 

  

I. QUEM FAZ DISCÍPULOS__________________________________________________________ 

O povo de Deus é seu agente ao proclamar a Palavra em oração e com 

perseverança, como já aprendemos na aula anterior sobre “Pessoas 

cooperadoras”. Logo, não envolve apenas os “mais compromissados”, uma “classe 

de elite”, mas todo o povo de Deus recebe o privilégio de “fazer discípulos”. 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: QUEM E ONDE SE FAZ DISCÍPULOS? 
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Isso se dá por meio da fala, da proclamação, do anúncio, das palavras dos 

cristãos, que são o meio que nos permitem fazer discípulos. As palavras são a moeda 

dos relacionamentos e, naturalmente são corrompidas pelo nosso pecado, tanto 

rejeitando ao Senhor como ao ferir os outros – blasfemamos, mentimos, 

amaldiçoamos, odiamos, enganamos, manipulamos, bajulamos, difamamos, e 

outras mais. Mas, uma vez transformados pela obra salvadora de Deus, somos 

libertos para confessar Jesus, dá voz a nossa fé e levar vida e encorajamento a 

outros, por meio do enchimento dos Espírito Santo em nossas vidas [Atos 4:31; Atos 

8:4; Cl 1:28; 3:16; 4:2-6). 

Uma igreja saudável é aquela em que uma ampla variedade de ministérios 

da palavra é exercida por uma proporção cada vez maior dos membros. Isso não 

significa uma explosão desordenada de ensinamentos falsos, como que cada um 

tendo o seu “próprio púlpito”, mas partindo de um púlpito expositivo, vai se 

formando uma igreja expositiva, onde a palavra que todos falamos deve ser a única 

e a verdadeira Palavra de Cristo [Ef 4:11-16].  

O ministério da Palavra passa a ocorrer de modo formal, regular, autoritativo 

e reconhecido (pelos ministros ordenados), mas também de modos informais, 

muitas vezes temporários, frequentemente não reconhecidos e com menos 

autoridade (pelos leigos): conversa entre um pai e seus filhos, após a igreja 

meditando sobre as aplicações do sermão na vida, com a vizinhança, uma leitura 

bíblica com um amigo, um artigo ou um livro compartilhado e assim por diante.   

 

II. ONDE SE FAZ DISCÍPULOS_______________________________________________________ 

Este ponto diz respeito ao campo onde ocorre o discipulado, o recrutamento 

e ensino de aprendizes de Cristo. Simplificando, o discipulado acontece onde quer 

que a Palavra e o Espírito de Deus estejam operando ao longo do tempo pelas 

pessoas, em qualquer esfera de nossas vidas.  

A igreja é uma comunidade de aprendizado transformador em Jesus Cristo. 

Tudo o que fazemos e promovemos – pessoalmente, em duplas, em grupos ou todos 

juntos no domingo – deve ensinar e representar Cristo, para que todos possam 

aprender Cristo, sendo a reunião dominical a ocasião principal, central. Deus uniu 

seu povo por meio de comunidade como parte do seu plano e também porque 

precisamos uns dos outros. 

Ao pensamos sobre o onde fazer discípulos, associamos as nações de Mateus 

28 como países estrangeiros, mas não é exatamente isso que Jesus estava dizendo. 

Ele estava falando sobre os povos do mundo das quais Israel foi chamado para ser 

o povo especial de Deus [Gn 12:1-3; 22:15-18]. Este “de todas as nações” são os 

gentios, os de fora, os pagãos [Mt 12:20-21]. Talvez você agora entenda o quão 

chocante e radical foi esta declaração. O fazer discípulos não é apenas dentro da 
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comunidade de seu povo, mas em todos os cantos das trevas em que as pessoas 

estão presas em rebelião contra o Senhor [Lc 24:44-47; Atos 1:8; 10:28]. 

O lar é a esfera cotidiana básica em que os discípulos aprendem a obedecer 

aos mandamentos de Cristo. Na antiguidade, não era apenas um núcleo da igreja, 

mas fornecia um testemunho forte do aprendizado transformador de Cristo para a 

comunidade ao redor [Tt 2:1-10]. Não à toa, a liderança pastoral de um homem no 

lar cristão era um indicador de suas qualificações para liderar a casa de Deus. Os 

diáconos, também, deviam ser apontados com base em seu exempli, liderança e 

ensino na vida familiar [1Tm 3:1-13]. O lar é como um elo onde a igreja e o mundo 

se encontram, local chave para que ajudar outros a aprenderem Cristo. 

 

III. MUDANÇA DE MENTALIDADE___________________________________________________ 

Como igreja precisamos entender que as estruturas, programas, embora 

importantes, por si só, não fazem o ministério se desenvolver, e, o que precisamos é 

mudar a mentalidade do estabelecimento e manutenção de estruturas para o 

crescimento de pessoas que são discípulos que fazem discípulos: 

1) Do realizar programas para o edificar pessoas – não é considerar os 

programas, mas as pessoas que Deus nos confiou e como podemos ajuda-las a 

crescer na maturidade cristã e no uso de seus dons e que oportunidades assumir. 

2) Do realizar eventos para o treinar pessoas – Ao invés de ter o tempo e a 

energia serem consumidos para que pessoas possam vir aos eventos, devemos estar 

concentrados e treinar mais e mais comunicadores do evangelho. 

3) Do usar pessoas para o promover o crescimento de pessoas – O perigo dos 

voluntários serem usados, explorados e esquecidos sem treinamento, os quais 

tendem a ficar esgotados, com ministério encurtado. Quando, ao invés de usarmos 

as pessoas, devemos incentivá-los e ajuda-los a crescer no conhecimento e no 

amor. Porque serviços resultam do crescimento cristão, e não o contrário. 

4) Do preencher lacunas para o treinar novos obreiros – Uma das maiores 

pressões imediatas é preencher lacunas. Devemos começar com as pessoas que 

Deus nos deu e, a partir de seus dons, construir oportunidades de ministério. 

5) Do resolver problemas para o ajudar pessoas a progredirem – O alvo é levar 

as pessoas em direção a um viver santo e ao conhecimento de Deus, quer estejam 

enfrentando problemas, quer não. Do contrário, o ministério será mais reativo aos 

problemas do que proativo quanto ao conduzir pessoas ao amadurecimento. 

6) Do prender-se a ministério ordenado para o desenvolver liderança de 

equipe – No pensamento tradicional espera-se que o ministro ordenado realize 

todos os ministérios públicos da Palavra, todavia, os benefícios de equipe ministerial 

são muitos, em que outros são habilitados para cooperar como uma equipe. 
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7) Do focalizar-se em governo de igreja para o formar parcerias de ministério 

– Ao invés de gastarmos tempo em debates de questões sobre onde ministros 

aprendizes e as equipes de ministério se encaixam em nossas estruturas, teríamos 

mais proveito se pensarmos nestas coisas em termos de parcerias de ministérios. 

8) Do depender do treinamento de instituições para o estabelecer o 

treinamento local – Não se deve esperar que uma faculdade proporcione 

treinamento total no caráter, na convicção e na habilidade que são exigidos, muito 

disso deve ser feito por meio do treinamento “durante o servir” na vida da igreja. 

9) Do focalizar-se em pressões imediatas para o objetivar a expansão de 

longo prazo – O urgente acaba substituindo o importante e todos pensam que 

devem cuidar primeiro de sua agenda. Ao estabelecermos alvos a longo prazo, as 

pressões que enfrentamos se tornarão menos imediatas e podem até desaparecer. 

10) Do engajar-se em administração para o engajar-se em ministério – Não 

podemos nos deixar ser tão envolvidos no exercício administrativo ao ponto de 

enfraquecer o ministério de ensino e treinamento. 

11) Do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do 

evangelho – Nossa visão da obra do evangelho deve ser global, bem como local, 

porém, o alvo não é o crescimento da igreja e sim o crescimento do evangelho. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________ 

Quem faz discípulos? Todo o povo de Deus, de sorte que pastores, por sua 

pregação, treinamento e exemplo, preparam todos os cristãos para serem 

aprendizes de Cristo que ajudam os outros a aprenderem Cristo. 

Onde acontece o discipulado? Ele acontece em todas as atividades das 

comunidades de aprendizado transformador que chamamos de igrejas; e por meio 

das nossas igrejas, também acontece em todos os cantos deste mundo tenebroso.  

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Quando algo é realmente importante para nós, não conseguimos deixar 

de falar sobre isso para as pessoas que amamos. É por isso, essencialmente, 

que não falamos mais da Palavra de Deus para as pessoas ao nosso redor: 

não valorizamos a Palavra o suficiente ou não amamos as pessoas o 

suficiente. (É um problema do coração)  

2. Submeta-se ao discipulado de Cristo e auxilie no discipulado de outros a 

partir da igreja, a congregação santa que é celeiro e campo de 

treinamento, agência de aprendizado transformador. 


