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• Discípulo, discipulado, discipular, discipulador, são palavras que
parecem tão comuns, mas que poucas vezes consideramos seus
sentidos.

• Embora muitos de nós utilizemos esses termos em nosso
vocabulário, por vezes suas definições são restritas ou muito
vagas. Isso porque a medida que usamos esses termos de
maneira diferente e com referência a diferentes coisas no
mundo, eles podem mudar de sentido. Assim ocorre com a
linguagem. O problema é a deturpação do que a Bíblia diz
sobre o termo DISCÍPULO, ou seja, a mudança do seu sentido
bíblico.



No novo testamento, os seguidores de Jesus são chamados
“cristãos” apenas três vezes. Tanto a palavra “discípulo” como
“cristão” implica relacionamento com Jesus Cristo. Porém,
“discípulo” é mais forte.

μαθητης mathetes, aprendiz, pupilo, aluno, discípulo Ideia de
aluno e professor, aprendiz e mestre. Aquele que está sob
disciplina.
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• Em grego, μαθητης (mathetes) refere-se a alguém que aprende
por instrução de outra pessoa.

• Um discípulo é alguém, portanto, que se associa 
constantemente com uma pessoa que tem fama pedagógica ou 
uma certa filosofia. É, portanto, um discípulo ou aprendiz.

• O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, porém, 
que for bem instruído será como o seu mestre. (Lc 6.40).

• Um discípulo aprende os caminhos, as práticas e a sabedoria do 
seu professor
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• Discipulado refere-se a um processo dinâmico de aprendizado 
recíproco entre um “mestre” e “aprendiz”, entre discipulador e 
discípulo, que tem como objetivo principal a formação de novos 
discípulos.

• O discípulo é mais que “aluno” ou “estudante”; é um “adepto” ou 
“aprendiz”, alguém que é orientado por um professor.

• O discípulo aprende e aceita os ensinos do mestre na convivência 
com ele e procura viver e fazer tudo que o mestre ensinou e 
gerar outros discípulos.
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“Ser cristão significa ser 
discípulo. Não há cristãos que 

não sejam discípulos. Ser 
discípulo de Jesus significa 

segui-lo. Não há discípulos de 
Jesus que não o sigam”.
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• O significado de seguir JESUS  nos Evangelhos é muito profundo, pois 
está relacionado com quem JESUS era e para onde seus seguidores o 
estavam  seguindo.

• Ou seja, o próprio JESUS diz que segui-lo é um COMPROMISSO 
EXCLUSIVO, de vida ou morte.

• Acompanhá-lo significa deixar tudo para trás, incluindo a própria vida.

“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto 
tem não pode ser meu discípulo”

(Lc 14.33)
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Um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus...

• Segue seus passos;

• Age conforme seus ensinos;

• Vive como Jesus;

• Relaciona-se pessoalmente com Jesus como seu Salvador e Senhor;

• Ser discípulo de Cristo, tem início naquilo que Cristo fez por nós;

• Ser discípulo origina-se com a dádiva gratuita da graça, misericórdia, 
reconciliação e vida eterna, pela fé e arrependimento.

• A resposta fundamental ao amor radical de Deus por nós é que nós 
o amemos de forma radical. 
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“Aprender Jesus – submeter-
se ao seu ensinamento, andar 

em seus caminhos –
significará deixar para trás 
todas as suas lealdades e 

compromissos atuais”.
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1 Os discípulos estavam aprendendo um modo novo de vida
baseado na compreensão de certas verdades sobre a realidade;

2 Eles não estavam aprendendo intelectualmente uma matéria, eles
estavam aprendendo uma PESSOA, seu conhecimento, sua
sabedoria e todo o seu modo de vida, a fim de imitá-lo.

OS APRENDIZES APRENDEM
A CULTURA DE JESUS:

O discípulo é ALGUÉM COMPROMETIDO EM APRENDER JESUS 

CRISTO. Jesus queria que seus aprendizes andassem com ele e 

aprendessem a ser como ele. É um aprendizado “transformador”. É 

um compromisso diário de viver as implicações da grande salvação 

conquistadas por Deus para nós na cruz (batismo + jugo). 
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OS APRENDIZES APRENDEM
A CULTURA DE JESUS:

• O batismo é um símbolo apropriado par iniciação desse aprendizado, 
pois era um símbolo de arrependimento, apagar o velho e começar o 
novo, morrer e ressurgir.

• O batismo de um novo aprendiz era um modo vívido de declarar que 
ele havia se afastado decisivamente de sua antiga compreensão e 
modo de vida, e agora embarcava numa  nova vida que aprenderia 
com seu professor.



Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o
Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o filho e aquele a quem o Filho o
quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo e
aprendei de mim que sou manso e humilde de coração; e achareis
descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo
é leve.

MATEUS 11.27-30



O PORQUÊ DO “JUGO”

✓ Tomar o jugo é a metáfora para o serviço, submissão e
obediência, para aceitar a autoridade de outro – como bois,
que estão unidos sobe o mesmo jugo para arar a serviço de seu
dono; ou escravos, que carregam jugo (o fardo) de seu mestre
ou senhorio.

✓ O jugo é o símbolo do aprendizado submisso e humilde para
aprender e seguir todo o caminho apontado pelo mestre ou
professor que, neste caso, é autoridade sobre a vida do
discípulo.

✓ Duas razões para aceitarmos o jugo de Jesus: o fato de Jesus
ser quem ele é, Deus Filho; o fato dele trazer libertação e paz.



Domínio das trevas Reino do Filho

Resgatados e transformados

Um povo redimido ao 
redor do Cristo 

ressurreto

O QUE É UM DISCÍPULO?

O discípulo é um pecador perdoado que está
aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Ou seja,
ele é um APRENDIZ DO REINO.
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