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CONVICÇÃO 1:

POR QUE FAZER DISCÍPULOS?



QUEM FAZ 

DISCÍPULO?
CONVICÇÃO 4



INTRODUÇÃO

• A pregação apostólica foi o instrumento usado por Deus para a

realização da sua obra no Novo Testamento;

• Essa pregação apostólica foi, e ainda precisa ser, mantida por

intermédio da pregação dos pastores e professores vocacionados

para essa tarefa nos dias pós NT;

• Mas a pregação dos apóstolos no NT e a pregação dos pastores em

nossos dias, não são a única forma de proclamação do evangelho;

• O crescimento do evangelho acontece quando cada um indivíduo,

cada discípulo, se torna uma testemunha expandindo aquilo que

aprendeu com a pregação de ontem e de hoje.



1 Falar a Palavra de Deus aos outros para a salvação e
encorajamento é um componente esperado e necessário da vida
cristã normal. Uma cultura saudável de igreja é aquela em que
uma ampla variedade de ministérios da Palavra é exercida por
uma proporção cada vez maior de membros (discípulos).

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

2 A pregação expositiva no púlpito está vitalmente conectada à
“igreja expositiva”. O púlpito alimenta, regula, prepara e
constrói uma “igreja expositiva”, na qual a Palavra é
ministrada em muitos níveis e muitas formas pela
congregação.



3 Podemos responder à pergunta: “Quem faz discípulos?” da
seguinte maneira: Por sua pregação, treinamento e exemplo,
pastores preparam todo cristão para ser aprendiz de Cristo que
ajuda os outros a aprenderem Cristo.

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:



38 "Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado; e uma mulher
chamada Marta recebeu-o em casa."
39 Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a
sua palavra.
40 "Marta, porém, estava atarefada com muito serviço; e,
aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me
tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude."
41 "E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e
preocupada com muitas coisas;"
42 "mas uma só é necessária;* e Maria escolheu a boa parte, e esta
não lhe será tirada."

Lucas 10.38-42



1. Quem são os personagens centrais?

2. Qual a condição espiritual?

3. Qual é a causa do crescimento?

Três perguntas ao texto:



TEXTO
PERSONAGENS 

CENTRAIS
CONDIÇÃO ESPIRITUAL

CAUSA DO 
CRESCIMENTO

Lucas 10.38-42 • Jesus
• Marta
• Maria

Marta:
• Hospitaleira
• Serva
• Ansiosa
• Distraída

Maria:
• Postura de aluna
• Disposta a aprender
• Tempo dedicado à 

ouvir os 
ensinamentos de 
Jesus

• Palavra de Jesus
• Relacionamento
• Ensino/Pregação



26 Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção
ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza.
27 Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de
Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus
tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar,
28 voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías.
29 E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa
carruagem.
30 "Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías; e
perguntou: Entendes o que estás lendo?"
31 Ele respondeu: Como poderei entender, a não ser que alguém me
ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse.

Atos 8.26-40



32 A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado
como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo diante de
quem o tosquia, não abriu a boca.
33 Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua
geração? Porque a sua vida é tirada da terra.
34 Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o
profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro?
35 Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da
Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus.
36 "E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o
eunuco perguntou: Aqui há água; que me impede de ser batizado?"

Atos 8.26-40



37 [Filipe disse: É permitido, se crês de todo o coração. E ele
respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.]*
38 Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água,
tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou.
39 Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O
eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho.
40 Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as
cidades, até que chegou a Cesareia.

Atos 8.26-40



1. Quem são os personagens centrais?

2. Qual a condição espiritual?

3. Qual é a causa do crescimento?

Três perguntas ao texto:



TEXTO
PERSONAGENS 

CENTRAIS
CONDIÇÃO ESPIRITUAL

CAUSA DO 
CRESCIMENTO

Atos 8.26-40 • Eunuco
• Filipe

Eunuco:
• Aberto à Palavra
• Sem entendimento
• Ensinável e Humilde
• Com dúvidas

Filipe:
• Diácono/Evangelista
• Sensível ao Espírito
• Vocacionado a fazer 

algo e ele fez
• Capaz de explicar as 

Escrituras do AT e 
relacioná-las com 
Jesus

• Disposto a ensinar

• Espírito Santo
• Palavra de Deus
• Relacionamento
• Ensino/Pregação



24 Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Natural de Alexandria,
era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras.
25 Ele era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda
que conhecesse somente o batismo de João.
26 Ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas, quando
Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com
mais precisão o caminho de Deus.
27 Querendo ele passar à Acaia, os irmãos o animaram e escreveram
aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os
que, pela graça, haviam crido,
28 pois com grande poder refutava publicamente os judeus,
demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.

Atos 18.24-28



1. Quem são os personagens centrais?

2. Qual a condição espiritual?

3. Qual é a causa do crescimento?

Três perguntas ao texto:



TEXTO
PERSONAGENS 

CENTRAIS
CONDIÇÃO ESPIRITUAL

CAUSA DO 
CRESCIMENTO

Atos 18.24-28 • Apolo
• Priscila
• Áquila

Apolo:
• Eloquente 
• Conhecedor das 

Escrituras
• Fervoroso
• Humilde
• Ele estava em 

movimento pregando 

Priscila e Áquila:
• Crentes maduros e 

atentos
• Tinham discernimento
• Eram ousadamente 

amorosos
• Conhecedores da 

Palavra

• Palavra de Deus
• Relacionamento
• Ensino/Pregação



TEXTO
PERSONAGENS 

CENTRAIS
CONDIÇÃO ESPIRITUAL

CAUSA DO 
CRESCIMENTO

Lucas 10.38-42
• Marta
• Maria

NOVOS CONVERTIDOS
• Palavra de Deus
• Relacionamento
• Ensino/Pregação

Atos 8.26-40
• Eunuco
• Filipe NÃO CRENTE

• Espírito Santo
• Palavra de Deus
• Relacionamento
• Ensino/Pregação

Atos 18.24-28
• Apolo
• Priscila
• Áquila

LÍDERES EM 
TREINAMENTO

• Palavra de Deus
• Relacionamento
• Ensino/Pregação

Uma constatação nos textos:



CONVICÇÃO 4: QUEM FAZ DISCÍPULO?

Cada um de nós foi chamado a fazer discípulos como Jesus
fez, por meio de relacionamentos intencionais, onde visamos
comunicar a Palavra de Deus com as pessoas. Sejam elas não
crentes, novos convertidos ou líderes em treinamento, o método
é o mesmo, DISCIPULADO COM A BÍBLIA, POR MEIO DE
RELACIONAMENTO.

O ministério da Palavra na vida da igreja inicia no domingo,
por meio da pregação pública, mas depois ela precisa
REVERBERAR, isto é, continuar sendo propagada no cotidiano da
igreja à medida que a Palavra se torna absolutamente central na
vida dos membros ecoando de um para o outro.



CONVICÇÃO 4: QUEM FAZ DISCÍPULO?

A Palavra de Deus reverbera por meio da música, da
oração; reverbera por meio das conversas entre os membros, no
ambiente familiar; ecoa pelas ruas, alcançam familiares, amigos
de trabalho, até desconhecidos.

A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA é essa igreja que
acompanha a trajetória da Palavra que reverbera no cotidiano,
na vida comum, no lar e na sociedade. Por isso esse tipo de igreja
cresce, cresce porque o evangelho é aplicado à vida.

O PÚLPITO EXPOSITIVO, é extremamente importante,
porque ele firma e edifica uma IGREJA EXPOSITIVA.



O próprio Deus é expositivo. Por meio de sua Palavra, ele revela seu 
grande propósito de transportar os pecadores de todas as nações 

para o reino de seu Filho e transforma-los à sua imagem. 

A IGREJA EXPOSITIVA

Um púlpito expositivo
Onde a Palavra é ensinada com 

autoridade em oração semanalmente



A IGREJA EXPOSITIVA

Um púlpito expositivo
Onde a Palavra é ensinada com 

autoridade em oração semanalmente

Líderes expositivos 
que auxiliam o 

pastoreio e 
preparam os 

aprendizes para 
reverberação da 

Palavra

Aprendizes 
expositivos que 

vivem e respiram a 
Palavra e falam dela 
uns aos outros para 

o crescimento do 
evangelho

Evangelismo 
expositivo onde os 
planos de Deus em 
Cristo nos levam a 
falar a Palavra de 
Deus (bíblica) ao 

mundo

Estruturas de ministério expositivas (ou treliças)
Estruturas regulares de ensino e treinamento para aprendizes e 

líderes, mais eventos e grupos para evangelismo – todos baseados na 
exposição da Palavra, pelo Espírito, em oração.



Domínio das trevas Reino do Filho

Resgatados e transformados

Um povo redimido ao 
redor do Cristo 

ressurreto

QUEM FAZ DISCÍPULO?

Pela pregação, treinamento e exemplo, pastores 
equipam cada cristão para ajudar aqueles ao seu 

redor a avançar na vida cristã.

Envolver + Evangelizar Estabelecer + Equipar



Evangelização



Se você tivesse a oportunidade 
hoje de explicar a mensagem do 

Evangelho a uma pessoa não-
convertida, o que você diria?

Responda



Para que uma pessoa tenha fé 
salvadora, o que precisa ser 

transmitido a ela?

Responda



Essência

Evangelizar é, por 
essência, anunciar 

o Evangelho 



Os homens são salvos mediante 
a proclamação do verdadeiro 

Evangelho!

Verdade Inabalável



A palavra Evangelho aparece no Novo
Testamento associada a algum verbo:

• anunciar 
• pregar 

• fazer notório 
• comunicar 

• proclamar 
• testemunhar 

• falar

Evangelho

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9WUt0CyzXiKrJM&tbnid=kVeR5EsYTckHYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://oldnorthchurch.org/pg/mission-vision-and-strategy&ei=IsdcUcrGAZCi4AOMh4DACA&bvm=bv.44697112,d.eWU&psig=AFQjCNH2sDVTC6luHVtq-qBufjYhJcAYJw&ust=1365120353098375


Quem é Deus? (Deus)
Por que estamos nesse caos? (Homem 

Pecador)
O que Cristo fez? (Cristo)

Como podemos voltar para Deus? 
(Resposta)

Stiles diz que “não existem perguntas mais 
importantes no mundo”!

Perguntas Essenciais

Mack Stiles



Evangelização

“… é a proclamação do Cristo 
bíblico e histórico como Salvador 

e Senhor, com o intuito de 
persuadir as pessoas a vir a ele 

pessoalmente e, assim, se 
reconciliarem com Deus.”



A comunicação clara e fiel do 
Evangelho visando, sob o poder e a 

dependência do Espírito Santo, 
levar pessoas ao arrependimento e 
à fé em Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador, tornando-se seus 
discípulos.

Evangelização



EVANGELIZAR É UM 

ESTILO DE VIDA



Conversão e Envio Batismo

COMUNICAÇÃO DO EVANGELHO

RELACIONAMENTO DISCIPULADOR

Chamar Aperfeiçoar Discípulos

EVANGELIZAÇÃO

DISCIPULADORA

Agregar  

3 Dimensões do 

Discipulado



PROCESSO DE 
DISCIPULADO

Discipulado

Edificar

EquiparEnviar



Cultivar 
Relacionamentos

Plantar 
Verdade

Colher 
Mudanças

Evangelismo

Discipulado e Aconselhamento

PROCESSO DE 
DISCIPULADO



PROCESSO

Morto

Bebê

Criança
Jovem

Pai



QUEM DEVE DISCIPULAR?

Pastor

Líderes

Crentes



O QUE FAZER?

Tempo informal

Compartilhar

Estudo Bíblico

Aplicação

Oração



Relacionar

Agregar

Interceder

Zelar

Ensinar o 
Evangelho

Solicitar 
Contas

OS PASSOS PARA GERAR 
DISCÍPULOS

Glorificar a Deus através da 
Evangelização Discipuladora



2Timóteo 2.1-2

Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há 
em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de 
muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e 
aptos para também ensinar os outros.

FINALIDADE DO 
DISCIPULADO



Paulo

1ª Geração

Timóteo

2ª Geração

Homens 
Fieis

3ª Geração

Outros

4ª Geração

Sabemos que estamos fazendo discípulos 
quando eles começam a se reproduzir.



1º - Orar
2º - Ir

Relacionamento
Discipulador

3º - Anunciar
4º - Criar e aprofundar RD



Relacionamento
Discipulador



Pequeno Grupo Multiplicador 



Igreja

Local



CONCLUSÃO

“Quem não está envolvido com a Grande Comissão, 
está envolvido em uma grande omissão!”

(autor não identificado)

“Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão 
se as praticarem.”

João 13.17



O processo de fazer 
discípulos multiplicadores 

por meio do relacionamento 
intencional de um discípulo 

com uma pessoa visando 
torná-la outro discípulo.

Discipulado



VAMOS ORAR


