




Discipulado é o estilo de vida de alguém que, 
seguindo a Cristo, procura imitá-lo, tendo-o como 

mestre por excelência, cumprindo os seus 
mandamentos e gerando outros discípulos que 

dêem continuidade à tarefa, contribuindo, assim, 
para a expansão do Reino de Deus na terra. 

Definição que norteará nosso estudo: 



No NT, discipulado não é apenas a relação 
de aluno com o seu mestre. 

O que Deus espera de 
nós em termos de 
discipulado? 

O que a Bíblia diz  

É algo mais profundo e transformador, pois 
define o Mestre como Senhor.    

Os discípulos de Jesus são servos; 
e Jesus é mais que um Mestre,  
é Senhor! 



No mundo grego, os discípulos (alunos) 
escolhiam seu Mestre (professor)... 

Vamos ver algumas 
características do discipulado 
no tempo de Jesus e  
aplicá-las à nossa vida 

O discipulado no tempo de Jesus 

Com Jesus foi diferente. Ele escolhia e chamava 
seus discípulos: Mt 4.18-22; 9.9; Jo 15.16a  



1.  Decisivo: ser chamado por ele. Mt. 4.18-22 

2. O discipulado com Jesus era e é permanente.  

3. Jesus rompeu barreiras sociais e religiosas.  

No mundo grego, os discípulos permaneciam 
com seus mestres até aprenderem o que 
queriam aprender e, então, os deixavam para 
serem eles próprios mestres. 
Com Jesus não era assim. “Uma vez 
discípulos, discípulos para sempre!”  

Formando seu grupo, Jesus não se 
preocupou com as condições das pessoas, 
mas, sim, com o que podiam fazer com 
elas. Mc 2.14; Lc 6.15; Mc 1.16. 



5. Com Cristo, o discipulado inclui o estar sujeito 
    às mesmas dificuldades enfrentadas pelo 
    mestre. Jo 15.20 

6. Os discípulos de Jesus nem sempre sabiam o que 
    melhor fazer em cada circunstância.  Aprenderam 
    progressivamente. Mc 10.13; 
    Mc 10. 47-49; Mt 16.22-23 

4. Com Cristo, o discipulado é aprendizado para 
    serviço. Mt. 11.29; Mc. 1-17; Lc. 5.10 

7. Os discípulos de Jesus têm a 
    promessa de um galardão.  
    Mt.  16.25; Jo. 14.2,12-14 



Primeiros passos para ser discípulo 
Mt. 16.24 

1º passo                     
negar a si mesmo 

2º passo 
 tomar a sua cruz 

3º passo  
seguir Jesus  



A propósito... 



O exemplo de Timóteo                    
(2 Tm. 2.1-2) 

Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está 
em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste 

através de muitas testemunhas, isso mesmo 
transmite a homens fiéis e também idôneos para 

instruir a outros. 



Três aspectos do texto que caracterizam o 
discipulado (2 Tm. 2.1-2) 

1.  Fortifica-te na graça: fortalecimento 
     espiritual em Cristo Jesus. 

2. De mim ouviste: primeira ponta da “cadeia de 
    transmissão” (Paulo a Timóteo) (1Co. 15.3) 

3. Transmite a outros que 
    tramitam a outros (não 
    quebrar a cadeia) 



O que devemos fazer 

1. Nutrir maior interesse em conhecer mais 
profundamente o que significa ser discípulo de 
Cristo. 

2. Fazer uma avaliação do 
nosso compromisso com Cristo 
e o discipulado, e procurar 
discipular outros   




