


Aula 2

Pr. Bruno Xavier

CONVICÇÃO 1:

POR QUE FAZER DISCÍPULOS?



Palavras iniciais

1.Gratidão pela oportunidade de participar dessa formação promovida pelo
Renovare, neste movimento na UIECB que está focada em servir às Igrejas,
porque esta é a razão da sua existência.

2.Estamos sendo desafiados a entender o momento em que vivemos e
aproveitarmos as oportunidades: sempre que o povo de Deus enfrenta crise,
Deus nos abre oportunidades.

2.1- Estamos aqui usando ferramentas que, salvo algumas exceções, eram
pouco usadas por nós como igreja. E estamos fazendo isso porque o nosso
Deus está em Missão (Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio) e
a pandemia não roubou a missão de Deus que envolve a Igreja. Tenho
discipulado pelo Zoom usando : Discipulando com a Bíblia (David Helm – Ed.
Fiel).





Palavras iniciais

3. O que de fato está acontecendo nesse exato momento e os irmãos estão 
testemunhando isso neste curso é que Ele está nos chamando nesse tempo 
àquilo que é essencial.

3.1- Voltamos a priorizar os cultos domésticos (discipulado que se inicia em 
casa), orando juntos, lendo e aplicando à Palavra em família;

3.2- Estamos resgatando a essência da missão de Deus: ser e fazer discípulos 
de Cristo no mundo. Membros do Corpo de Cristo sendo preparados para a 
obra do Ministério pelos ministros da Palavra, conforme lemos em Efésios 
4.11 ss. 

3.3- Como sabemos se o ministério da Palavra numa comunidade cristã está 
cumprindo o seu propósito? Se os santos estão engajados na Missão de 
Deus, que é chamada no texto de : obra do ministério.





Recordar é preciso e saudável

1º) O Pr Luis Filipe abriu o 1º encontro apresentando um vídeo e afirmou
que aquele vídeo nortearia todo o curso. Daí a importância de nos
lembrarmos que a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres e sim
um bote salva-vidas. No fim do vídeo o narrador disse a seguinte frase: “A
Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-
vidas para a salvação de almas. Precisamos de toda ajuda a bordo”.

2º) A Igreja deve ser pensada como uma mistura de treliça e videira
(organização e organismo). Treliças servem à videira e não devem
predominar sobre ela.



As igrejas são 
uma mistura de 
treliça e videira



A treliça é a 
estrutura e 
infraestrutura da 
igreja para se obter, 
nutrir e manter a 
membresia



A videira é a 
membresia, são as 
pessoas salvas, 
capacitadas e 
nutridas em Cristo.



É trabalho de videira pregar o 
evangelho de Jesus Cristo no poder 
do Espírito Santo; ver pessoas 
convertidas, mudadas e crescendo 
para a maturidade nesse 
evangelho. Essa é a obra de 
plantar, regar, fertilizar e cuidar da 
videira.



Igrejas precisam de uma 
estrutura de apoio para a obra 
que desenvolve. À medida que o 
ministério cresce, a treliça, que é 
a estrutura, precisa de certa 
atenção. Administração, finanças, 
infraestrutura, organização e 
liderança. Nesse sentido, bons 
obreiros de treliça são 
inestimáveis.



VIDEIRA

Quando o trabalho de treliça predomina 
sobre o trabalho de videira

O GRANDE PROBLEMA

PROGRAMAS

EVENTOS
ASSEMBLEIAS

REUNIÕES

CARGOS

A obra de videira recai sobre poucos.

ENSAIOS



O trabalho de videira deve predominar 
sobre o trabalho de treliça

O IDEAL BÍBLICO

PROGRAMAS

EVENTOS
ASSEMBLEIAS

REUNIÕES

CARGOS

Sob pena de sacrificar a videira.

ENSAIOS
VIDEIRA



A Videira e a Grande Comissão
entendendo o papel de cada um discípulo no corpo



19"Portanto, ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo;"
20"ensinando-lhes a obedecer a
todas as coisas que vos ordenei; e eu
estou convosco todos os dias, até o
final dos tempos."

A GRANDE
COMISSÃO

E A VIDEIRA

Mateus 28.19-20: 



A VIDEIRA E A COMISSÃO

A grande comissão não é 
fundamentalmente sobre 
missões em algum lugar de 
outro país. É uma comissão que 
torna o fazer discípulos a 
agenda e a prioridade normal 
de cada igreja e de cada 
discípulo cristão.



A VIDEIRA E A COMISSÃO

O alvo do ministério cristão é 
muito simples e, até certo 
ponto, mensurável. Esse alvo 
responde à pergunta: estamos 
fazendo e nutrindo verdadeiros 
discípulos de Cristo?



A VIDEIRA E A COMISSÃO

O mandato de FAZER 
DISCÍPULOS é o critério que 
determina se nossa igreja está 
engajada na missão de Cristo.



Mentalidade Discipuladora
mudanças de filosofia de ministério



A ESSÊNCIA DO MINISTÉRIO CRISTÃO

1. PROCLAMAR

Falar a Palavra

Pregar

Ensinar

Evangelizar

Discipular

2. ORAR

Clamar a Deus para que 
derrame seu Espírito a fim 

de tornar eficaz sua Palavra 
no coração das pessoas.



CINCO CONVICÇÕES
A BASE DO DISCIPULADO BÍBLICO E DO MINISTÉRIO DA IGREJA



CINCO CONVICÇÕES

As cinco convicções são construídas em 
torno de cinco questões-chave 
relacionadas ao “discipulado”:

* Por que fazer discípulos?
* O que é um discípulo?
* Como se faz um discípulo?
* Quem faz discípulo?
* Onde fazer discípulos?



Respondendo a cada questão 
dessa, bíblica e 

teologicamente, seremos 
capazes de construir uma visão 

clara e coerente do que é 
discipulado, e do que isso 

significa para a igreja de Cristo. 

(pág. 47)



POR QUE FAZER 

DISCÍPULOS?
CONVICÇÃO 1



CONVICÇÃO 1: POR QUE FAZER
DISCÍPULOS?

•A resposta mais obvia seja essa: “Porque foi uma
ordem de Jesus. Jesus manda, a gente obedece.
Ponto!”;

•No entanto, em sua generosidade e gentileza para
conosco, Deus fez mais do que nos dar um simples
comando (apenas vá, faça e pare de reclamar). Ele
nos revelou muito mais do que isso em Sua Palavra.



CONVICÇÃO 1: POR QUE FAZER
DISCÍPULOS?

•A Palavra de Deus está recheada de textos que nos
mostram por que fazer discípulos é tão importante
e urgente.

•Deus nos confiou um segredo que explica a
natureza e o destino de tudo em nosso mundo,
incluindo as nossas vidas, nossas igrejas e muito
mais.



CONVICÇÃO 1: POR QUE FAZER
DISCÍPULOS?

•De muitas formas, a Bíblia é a história desse
segredo sendo revelado. Todo o Antigo Testamento
apresenta o problema e a promessa de uma
solução futura.

•Os profetas e sábios do AT falaram deste futuro e
ansiaram por conhecê-lo e vê-lo, mas não tiveram
nada além de um vislumbre ao longe.



CONVICÇÃO 1: POR QUE FAZER
DISCÍPULOS?

• Esse mistério que no AT está velado, no NT é
revelado e proclamado de forma aberta na pessoa
e obra do Senhor Jesus Cristo.

•O eterno propósito de Deus para todo o seu
mundo está agora disponível e acessível para
todos verem, tocarem e ouvirem.

•Veja o que 1Jo 1.1-3 diz:



1 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com
nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a
respeito do Verbo da vida 2 (pois a vida foi manifestada, nós a
vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna
que estava com o Pai e a nós foi manifestada).
3 "Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que
também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com
o Pai e com seu Filho Jesus Cristo."

1 João 1.1-3



CONVICÇÃO 1: POR QUE FAZER
DISCÍPULOS?

•Os apóstolos vão pelo mundo proclamando essa
notícia alvissareira e extraordinária – que a vida que
estava com o Pai, que era desde o princípio, que traz
vida eterna, agora foi “manifestada” na pessoa de
JESUS.

•Agora, todas as pistas e peças do quebra-cabeças se
encaixam; podemos ver, nitidamente, qual era o
plano de Deus o tempo todo.



CONVICÇÃO 1: POR QUE FAZER
DISCÍPULOS?

•Qual era o plano de Deus o tempo todo?

•Vamos explorar e esclarecer o que a Bíblia fala
exata e essencialmente com respeito a esse
extraordinário plano de Deus.

• Cremos que, assim, teremos maior clareza do
porquê “fazer discípulos” é tão importante e
urgente para a igreja.



PONTO 1: REMINDO UM POVO
PARA SEU FILHO

✓ Qual é o plano de Deus para nós e nosso mundo?

✓ Muitas passagens do NT respondem a essa
pergunta e, embora as respostas dadas por elas
empreguem termos e metáforas diferentes, a
essência delas é notavelmente semelhantes.

✓ Separamos três passagens para analisarmos:
Apocalipse 7.13-17, Tito 2.11-14 e Colossenses
1.13-20.



13 Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que
estão vestidos com túnicas brancas?
14 Eu lhe respondi: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da
grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do
Cordeiro.
15 Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu
santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo
sobre eles.
16 "Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor
algum;" 17 porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará e
os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda
lágrima.

APOCALIPSE 7.13-17



✓ João tem uma visão de uma multidão incontável, de todas as
nações, povos, línguas, todos em pé diante do trono de Deus
e diante do Cristo crucificado e ressurreto (Cordeiro).

✓ Essa multidão teve a suas vestes lavadas no sangue do
Cordeiro e tornadas brancas como a neve.

✓ Essa multidão clama em celebração a Deus e ao Cordeiro pela
tão grande salvação realizada.

✓ Toda essa gente pode mesmo clamar, pois viverão
eternamente na presença de Deus e lá não terão mais dores e
sofrimentos.

O QUADRO DE AP. 7



Os elementos observados neste quadro do futuro dos
momentos definitivos e finais são:

❑ O Cristo crucificado e ressurreto (Cordeiro) presente;

❑ O Cordeiro reina (governa) com o Deus Pai;

❑ Um povo de todas as nações que é reunido pela morte do
Cordeiro ao redor do trono;

❑ A extinção dos danos causados pelo pecado, do mal e da
morte.

O QUADRO DE AP. 7



11 Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os
homens e 12 ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às
paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e
piedosa, 13 aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do
nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, 14 que se entregou a si mesmo
por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo
seu, consagrado às boas obras.

TITO 2.11-14



A carta a Tito se concentra principalmente em como o povo
de Deus deve viver agora – na igreja, em seus lares, na sociedade –
considerando seu lugar no plano de Deus que está em andamento.

Porém, neste trecho do capítulo 2 há uma descrição
resumida do que é esse plano, girando em torno das duas
“aparições” de Jesus Cristo.

1ª - Cristo apareceu como a graça de Deus para trazer
salvação para todas as pessoas e para nos treinar a viver não mais
na impiedade e paixões humanas, mas de maneira piedosa e
sensata.

DETALHES DE TITO 2.11-14



2ª - Estamos aguardando acontecer no futuro...

Quais são os detalhes dessa segunda aparição de
Cristo, descritos por Paulo aqui que merecem destaque?

O fim para o qual o plano está se dirigindo mais uma
vez envolve um povo que foi redimido do mal pela generosa
doação de Jesus Cristo – um povo, neste caso, purificado e
ansioso por fazer o bem.

DETALHES DE TITO 2.11-14



13 Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu
Filho amado, 14 em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados.
15 "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação;" 16

"porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e
as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam
poderes; tudo foi criado por ele e para ele."
17 "Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste;" 18 "ele também é
a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio, o primogênito dentre os
mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar.“ 19 Porque foi da vontade
de Deus que nele habitasse toda a plenitude 20 e, havendo feito a paz pelo
sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as
coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.

COLOSSENSES 1.13-20



✓ Aqui o apóstolo lembra seus leitores que Deus resgatou e
redimiu da escuridão em que estavam escravizados, perdoou
seus pecados e deu-lhes uma herança no reino cheio de luz
do Seu Filho amado.

✓ Este Filho, esta figura majestosa e preeminente, está no
centro de tudo. Ele está no começo, no meio e no fim de toda
história humana.

✓ No Filho, todas as coisas foram criadas, nele todas as coisas
subsistem, e nele todas as coisas encontram propósito e
realização.

DETALHES DE CL 1.13-20



E, novamente, como nas outras passagem que vimos, Deus
reúne uma congregação de pessoas de todas as nações – uma
igreja – da qual Jesus é o cabeça (líder por excelência).

Poderíamos continuar e encontrar inúmeras outras passagens
semelhantes em vários outros lugares no NT. Todas elas
diriam a mesma coisa essencialmente:

DETALHES DE CL 1.13-20



PONTO 2: O PLANO DE DEUS
NA HISTÓRIA

Há um plano cósmico de Deus, desde o início dos tempos, que diz
que ele começou a escolher e redimir , perdoar e adotar um povo
santo para si mesmo por meio do sangue de Jesus Cristo – um
plano para o mundo inteiro, o qual, na plenitude dos tempos,
chegará os fim quando todas as coisas estiverem reunidas sob o
Cristo.

O plano de Deus é uma missão de resgate e transformação, por
meio da morte e ressurreição de Cristo, para um povo aprisionado
em uma escuridão terrível e inescapável. Estes se reúnem ao
redor do trono de Cristo em uma nova criação onde o mal e a
morte não existem mais.



Domínio das trevas Reino do Filho

Resgatados e transformados

Um povo redimido ao 
redor do Cristo 

ressurreto

POR QUE FAZER DISCÍPULOS?



POR QUE FAZER DISCÍPULOS?

✓ As multidões em volta desse mundo tenebroso que vivemos
precisam ser desesperadamente resgatadas e transformadas;

✓ Deus está totalmente concentrado, ao longo de toda a história,
em fazer exatamente isso – salvar e transportar pecadores
redimidos para o reino de seu Filho;

✓ Essa compreensão nos dá a perspectiva sobre “fazer
discípulos” muito mais do que a ordem da Grande Comissão. É
como uma imagem mais ampla daquilo que Deus está fazendo
na história. Deus continua a mover toda a história ao seu
objetivo final.



POR QUE FAZER DISCÍPULOS?

É por isso que devemos focar em fazer 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.

Portanto, fazer discípulos não é uma 
atividade humana estabelecida, mas sim o 
que Deus está fazendo para levar todas as 

coisas ao seu objetivo final – a glória de 
Jesus Cristo.  



VAMOS ORAR


