
 

 
 

OS DISCÍPULOS QUE JESUS QUER QUE SEJAMOS 
 
Dia 1| Discípulos que fazem discípulos 
 
 

PALAVRA 
 

“Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei.              
E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos.” Mateus 28.20              
(NVT) 

 
Jesus ressurreto, antes de subir aos céus, deixou diversos ensinamentos para seus            
primeiros discípulos. Sem dúvida, suas últimas orientações a respeito da missão que os             
delegava era algo importante que seus seguidores deviam dar especial atenção. Jesus            
deixou ordens claras para que seus discípulos fizessem outros discípulos. Ele, inclusive,            
orou de antemão por aqueles que creriam nele por meio da mensagem dos primeiros              
cristãos (Jo 17.20). Em Mateus 28.19, Jesus os ordenou a fazer discípulos e a batizá-los.               
Já no verso 20, o Senhor os ordenou a ensinar-lhes seus mandamentos. A sequência do               
que deveriam executar estava evidente: 1) Ir até as pessoas e torná-las discípulos de              
Cristo, por meio da mensagem da cruz, 2) integrá-las à família de Deus e então 3)                
ensinar-lhes a obedecer a tudo o que Mestre ordenou. Essa ordem é importante porque o               
discipulado consiste em relacionamento. Se, pelo contrário, tentarmos observar os          
mandamentos sem um relacionamento com o Criador, estamos mais preocupados com o            
cumprimeto de leis do que com fazer discípulos que conhecem e amam a Cristo. Além               
disso, é importante destacar que Jesus não nos mandou simplesmente ensinar regras as             
pessoas. O Senhor não nos tornou fiscais ou juízes da espiritualidade alheia semelhante             
aos fariseus (Tg 4.11-12). Ao contrário, nosso Mestre quer que ensinemos a obedecer a              
Palavra de Deus. Isso exige muito mais que aulas teóricas, pois requer uma convivência              
em que o discípulo mais novo pode aprender com o mais antigo que faz a mesma                
caminhada. No Reino de Deus, ensinar pressupõe exemplo de vida (Mt 7.1-5). Com             
frequência, o exemplo é melhor professor do que palavras. O Pr. Douglas Gonçalves, em              
seu livro “Jesuscopy”, diz que “discipulado é uma transferência de vida”. Precisamos,            
antes de mais nada, sermos seguidores apaixonados e leais a Cristo, para podermos             
dizer como o apóstolo Paulo disse, com grande ousadia e responsabilidade: “Pode me             
imitar, pois eu imito a Cristo” (1Co 11.1). 
 
Para memorizar o versículo de hoje, grave para si mesmo uma mensagem de áudio e               
escute-a várias vezes ao dia. 
 

 

 

 



 

ANOTAÇÕES  
 

1. Jesus ordenou que cada discípulo ensine os novos discípulos a: 
( ) serem pessoas boas à vista dos outros. 
( ) saber de cor todas as leis, mesmo sem nenhuma transformação de vida. 
( ) obedecer a seus mandamentos. 

 
2. Complete as lacunas: 

a) Como filhos amados de Deus, devemos …...……...………………. (Efésios 5.1). 
b) O propósito de Deus para nós é de nos tornamos ……………………………………           

…………………………………………………………………. (Romanos 8.28-29). 
c) Aqueles que obedecem a Deus e ensinam a outros serão considerados …………            

…………………………………………………… (Mateus 5.19). 
d) Devemos encorajar uns aos outros com paciência e ……….………. (2 Timóteo 4.2). 

 
3. Você é capaz de dizer a alguém como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11.1? Por                  
quê? Se não, o que falta para que você possa fazê-lo? 
 

 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido incentivar as pessoas do meu Pequeno Grupo, no próximo encontro, a              
participarem da aula de batismo (ou do próximo batismo) que ocorrer em minha igreja. 
 
[ ] Eu decido ensinar os novos discípulos por meio do exemplo em obedecer a              
Palavra de Deus. Assim farei a seguinte atitude: ……………………………………………….. 
 
[ ] Eu decido falar para a seguinte pessoa ……………………… sobre a           
transformação que Jesus fez em minha vida, dentro dos próximos ……. dias. 

 
 
ORAÇÃO   
 
“Pai, peço sua ajuda para me tornar cada vez mais parecido(a) com Jesus. Ainda que eu                
não seja perfeito(a), que o seu Espírito me capacite para que eu possa ser exemplo e                
ensinar a outros a obedecerem aos mandamentos de seu Filho. Em nome de Jesus,              
amém.” 

 


