


Aula 4 – Revolução 
MOVIMENTO

Revolução do Simples -



2 Coríntios 3:18
com o rostodesvendado, contem

comor  espelho, a
Senhor,transformados,de glóriaSenhor,transformados,de glória

própria imagem, como

Espírito”.

– “E todos nós,
emplando, po

glória do
somosglória em glória, na susomosglória em glória, na su

a
como pelo

Senho
r,

o







Cuidado com a Mera Religiosidade 

YouTube

Cuidado com a Mera Religiosidade - Lições de Guardanapo -



MOVIMENTO x CONGESTIONAMENTOCONGESTIONAMENTO



CRESCIMENTO ESPIRITUAL É UM 

1 Coríntios 3 –
Analogias:
� Crianças – v.� Crianças – v.
� Lavoura – v.
� Edifício – v. 9

ESPIRITUAL É UM PROCESSO

–

v. 1v. 1
9

9



Movimento “é a sequência de 

no processo que 
pessoas se movam 

áreas  de compromisso

sequência de passos  

que faz com que as  
movam na direção de

compromisso maiores”.





“MOVIMENTO” e “DISCIPULADO”

MEMBR
OS OOS
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“DISCIPULADO”

DISCÍPUL
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“MOVIMENTO” e “DISCIPULADO”

Escola  Escola  

Dominical

“DISCIPULADO”



“O discipulado 
relacionamento de 

baseado no modelo 
discípulos, no qual 
tão  bem no aluno a tão  bem no aluno a 

que tem  em Cristo, 
capaz de treinar  outros 

aoutros”
(Keith Phillips, 
discípulo).

discipulado cristão é um  
de mestre e aluno,  

modelo de Cristo e seus  
discípulos, no qual o mestre reproduz 

aluno a plenitude da vida aluno a plenitude da vida 
Cristo, que o aluno é 

outros para ensinarem 
outros”

Phillips, A formação de um



“Discípulo” – “mathetes” –
que passamos nossa
aprendizes ao nosso
Estamos sempre num
crescimento-aprendizado.crescimento-aprendizado.
que aprende, mas não no
uma sala de aula, e sim
um artífice. Não adquirimos
Deus, mas, sim habilidades

Eugene Peterson, Uma longa
direção ).

– “Diz que somos pessoas
vida conectados como

Mestre, Jesus Cristo
num relacionamento de

. Um discípulo é alguém. Um discípulo é alguém
no ambiente acadêmico de

no lugar de trabalho de
adquirimos informações sobre

habilidades na fé”
longa obediência na mesma



PRÓXIMA 
AULA...AULA...
PRÓXIMA 
AULA...AULA...



“MOVIMENTO” e “DISCIPULADO”

Escola  

DominicalDominical

“DISCIPULADO”



“MOVIMENTO” e “DISCIPULADO”

Grupos  

PequenosPequenos

“DISCIPULADO”



“MOVIMENTO” e “DISCIPULADO”“DISCIPULADO”



“MOVIMENTO” e “DISCIPULADO”“DISCIPULADO”


