Lição 21

“FAZEI DISCÍPULOS”

Introdução
Na lição sobre o Reino de Deus (Lição três) vimos que o Senhor quer que o seu Reino e sua glória encham toda a terra:
Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Habacuque 2:14
Quando estudamos sobre a visão da igreja (Lição quatro), vimos que é da vontade de Deus que todos os homens se
salvem:
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
I Timóteo 2:3,4
Ao estudar o propósito eterno de Deus (Lição 11) descobrimos que Deus quer ter muitos filhos sobre a terra, uma família
de muitos filhos semelhantes a Jesus:
Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Romanos 8:29
Esse desejo de Deus de que cada pessoa seja salva e se torne seu filho foi colocado no seu coração pelo Espírito
Santo. O nosso sentimento está se tornando o mesmo do Senhor: O Senhor Jesus reinando na vida das pessoas para
que cada um seja salvo.

1. A ordem do Senhor Jesus para cada um de nós: Fazer discípulos de todas as nações
Todo discípulo de Jesus recebeu uma ordem do Senhor: Fazer discípulos (Mateus 28:18-20).
Por esse texto de Mateus vemos que o Senhor nos delega sua autoridade. Se ele tem toda autoridade no céu e na terra
e nos manda ir fazer discípulos, então temos a autoridade dele. Em outra parte ele fala do poder que acompanha
aqueles que pregam o Evangelho: eles expulsam demônios, curam os doentes e realizam coisas impossíveis aos
homens (Marcos 16:15 a 20).
Aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, tornam-se imediatamente colaboradores dele na conversão de outras
pessoas. É o que ele chama de pescadores de homens (Marcos 1:16,17). Podemos dizer que ele faz de nós
FAZEDORES DE DISCÍPULOS.
1.1 A quem você deve ir?
O Senhor lhe manda ir e fazer discípulos. A quem você deve ir? A resposta é: a todos. Fazemos discípulos de todas as
nações e pregamos o evangelho em todo o mundo. Antes quando você estava perdido você vivia para si mesmo e não
pensava nas pessoas. Agora você é alguém enviado ao mundo, isto é, alguém que vê as pessoas e as nações de modo
diferente. É alguém que pensa assim: “minha vida só tem sentido se for para levar o Reino de Deus aos outros, mesmo
que estejam muito distantes, em outros bairros, outras cidades, outros países”.
Mas você deve começar com aqueles que fazem parte do seu relacionamento: familiares, vizinhos, colegas, amigos.
Todos esses que não conhecem a Jesus são candidatos a se tornarem discípulos.

2. Fazer discípulos: Batizando e ensinando
O Senhor quando nos dá a ordem em Mateus 28:18-20, nos ensina como fazer: Ide, fazei discípulos..., batizando...,
ensinando...

Isso mostra bem o seu trabalho como pescador de homens. Você é alguém que prega o Evangelho do Reino e leva as
pessoas a morrerem com Cristo e a reviverem com ele. Você também é alguém que cuida do discípulo que ganhou, isto
é, você ensina as coisas que Jesus ordena.
2.1 Batizando
Isso tem a ver com o seu alvo ao falar de Jesus para as pessoas: Leva-las ao arrependimento que é confirmado pelo
batismo nas águas. Você não tem como objetivo juntar gente no seu grupo e nem simpatizantes da sua religião. O seu
desejo é que as pessoas tenham um encontro real com a pessoa de Jesus.
Ao fazer contato com as pessoas lembre-se sempre de levar o Reino de Deus demonstrando o amor e o poder do
Senhor das seguintes formas:
a) Ame a pessoa servindo-a e orando por ela. Se ela tem fome, dê comida e condições de trabalho. Se precisa de
roupa, providencie. Mobilize os irmãos para ajudar. Dê sua atenção, seu carinho, seu cuidado. Vá até a casa
dela. Mais que palavras, demonstre o amor de Deus com boas obras. Deixe que ela veja Deus através de você.
Também se lembre que você tem a autoridade do Senhor para pregar o Evangelho. Não adiantam só palavras, é
preciso a presença do Espírito Santo e do poder de Deus. Veja quais são as necessidades e os problemas da
pessoa e ore com ela. Se ela está doente ou tem alguém enfermo em casa, coloque suas mãos sobre o enfermo
e cure-o. Profetize bênçãos sobre a sua vida e família. Mostre que você e Deus se importam com a situação dela
e que o Senhor Jesus tem poder. Cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, purifique os
leprosos; você foi abençoado, agora abençoe (Mateus 10:8).
b) Mostre o Reino de Deus com o seu testemunho pessoal. O que Deus fez na sua vida? Essa sua experiência é
poderosa para a pessoa que te ouve. Você não precisa de palavras difícieis, mas da simplicidade do que Deus
fez em você.
c) Fale de Jesus. Quando anunciamos o Reino de Deus, anunciamos o Rei Jesus. Fale que Jesus veio para
realizar a vontade do Pai e salvar os perdidos. Fale de como o Senhor amava as pessoas, curava os enfermos,
libertava os oprimidos, perdoava os pecadores. Fale de como ele morreu na cruz levando os nossos pecados e
como ele ressuscitou. Diga que agora ele é o Senhor, isto é, ele tem toda autoridade no céu e na terra.
d) Leve a pessoa ao arrependimento. Quando você demonstrou o amor de Deus dessa forma, é hora de chamá-la
para conhecer a vontade de Deus. É hora de levá-la ao arrependimento e ao batismo, mostrando o problema do
pecado e apresentando o Reino de Deus. Convide-a a estudar a Bíblia e comece pela lição número 1:
Arrependimento.
2.2 Ensinando a obedecer todas as coisas que o Senhor tem mandado
Depois que você leva a pessoa a Jesus ela é uma recém-nascida. Como todo bebê, precisa de cuidados. O seu trabalho
como pescador de homens não é somente trazer alguém para o Reino, mas cuidar desse novo irmão. Isso é o que Jesus
fala quando diz que devemos ensinar o discípulo. Você é o pai (ou mãe) espiritual desse novo irmão. Você precisa estar
atento a algumas coisas:
a) Você como discipulador deve ir até seu discípulo. Ele é o bebê e é quem precisa de cuidados. Ao invés de ficar
cobrando que ele venha às reuniões, você é que deve estar toda semana com ele e ir à casa dele.
b) Estude com ele as lições que foram estudadas com você. São vinte e um ao todo. Seu discípulo deve ter a lição
com ele também para poder estudar sozinho também e responder aos exercícios. Não faça disso uma obrigação
enfadonha, mas faça de cada lição uma descoberta valiosa para a vida no Reino.
c) Oriente o novo convertido para fazer o curso de novos, o curso de consolidação e o “Encontro”. Acompanhe se
ele está participando, anime-o, vá com ele.
d) Seja amigo do seu discípulo. Leve ele para sua casa e vá na casa dele. Faça ele ter alegria em estar com você.
Não encontre com ele só em encontros formais para estudar ou fazer alguma atividade da igreja. Esteja com ele
o máximo de tempo.
e) “Toque” na vida dele. Você precisa ensinar a nova vida do Reino. Muitas vezes ele vai precisar de conselhos,
ordens e correções. Lembre-se que esses conselhos, ordens e correções não são opiniões pessoais suas. Você
precisa conhecer a vontade de Deus em tudo e ensinar o que o Senhor manda. Por isso a importância de você
ter uma vida de oração, conhecer a Bíblia e aprender com aqueles irmãos que cuidam de você (discipulador,
líder de grupo, diáconos e presbíteros), participar dos cursos e seminários promovidos pela igreja.

Conclusão
O Senhor Jesus mandou que orássemos pedindo obreiros para a seara, pois as pessoas são como ovelhas que não têm
pastor (Mateus 9:36-38). As pessoas precisam ser salvas e pastoreadas. Você é um participante desse trabalho de
salvar as pessoas e cuidar delas. Quando amamos as pessoas nos tornamos como Jesus, o Bom Pastor, e também
damos a nossa vida pelas ovelhas:

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas,
vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge; então, o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.
João 10:11-15
Assim também é você para com as pessoas que ainda não vieram ao Senhor e para com aquelas que você já cuida:
Esteja pronto a dar a sua vida por esses discípulos. Não escolha situações fáceis. Para trazer uma pessoa a Jesus e
cuidar dela você vai precisar dar sua vida por ela:






Se essa pessoa mora longe, você vai onde ela estiver.
Se precisa gastar dinheiro, você vai colocar seu dinheiro para transporte ou outra necessidade.
Se está no hospital, você vai até lá.
Se só pode encontrar com você em horários difíceis, você vai assim mesmo.
Esteja disposto a fazer pelos outros o que Jesus fez por você:

Aleluia! O Senhor está fazendo de você um pescador de homens! Hoje você está ganhando pessoas que formarão uma
célula de discípulos e mais tarde se tornarão um grupo caseiro. Encheremos a nossa cidade e a terra com discípulos de
Jesus!

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Quais das afirmações abaixo são verdadeiras? Marque com um X.
(a) A consumação do propósito de Deus não diz respeito a mim. Se já estou salvo está tudo bem.
(b) O projeto de Deus de encher a terra com sua glória e seu Reino é agora também o meu projeto de vida.
(c) Quando me perguntarem o que eu faço, vou responder: Sou um pescador de homens, um fazedor de
discípulos.
(d) Quando prego o evangelho não devo me preocupar com as necessidades das pessoas, nem devo orar por
elas para que Deus as abençoe.
(e) Tenho o alvo de fazer discípulos, ter uma célula em uma casa e ver essa célula crescer e se transformar
em um grupo caseiro.
2. O texto de Mateus 28:18-20 contém o que chamamos de “A Grande Comissão”. É a ordem de Jesus deu aos
seus discípulos antes de subir aos céus. Preencha os espaços em branco:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda a _______________ me foi dada no céu e na ______________.
Ide, portanto, fazei ___________________ de todas as ______________,
______________________-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
________________-os a guardar todas as coisas que vos tenho _______________.
E eis que estou ________________ todos os dias até à consumação do século.
Mateus 28:18-20
3. Esses textos abaixo não apareceram na lição, mas mostram o contato de Jesus e dos discípulos com pessoas
com o fim de levá-las ao Reino de Deus. Relacione cada texto com aquilo que precisamos passar para as
pessoas, conforme vimos na lição:
(1) Marcos 10:46-52
(2) João 4:1-42
(3) Atos 2:22-36

( ) Ao ganhar a pessoa para Jesus, cuide dela, discipulando-a. Priscila e Áquila
levaram Apolo com eles para ensinar o Evangelho com cuidado para ele.
( ) Ame a pessoa, servindo-a e orando por ela. Jesus curou o cego, pois essa
era a sua necessidade. Isso fez o homem seguir ao Senhor.
( ) Mostre o Reino de Deus com o seu testemunho pessoal. A mulher
samaritana voltou à sua cidade para falar o que Jesus tinha feito na vida
dela. Isso fez que os homens daquela cidade viessem até Jesus.

(4) Atos 18:24-26

( ) Fale de Jesus. Pedro fez isso na sua pregação no dia de Pentecoste: “A
Jesus de Nazaré... Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez
Senhor e Cristo”.
( ) Leve a pessoa ao arrependimento. Jesus confrontou a mulher samaritana
com o seu pecado: ela vivia com um homem que não era seu marido. Isso a
levou ao arrependimento.

APLICAÇÃO
1. Nesse espaço abaixo está um modelo da ficha que usamos para acompanhar os passos que damos com as
pessoas que queremos ver convertidas ao Senhor. Converse com seu discipulador sobre os seus contatos, as
facilidades e as dificuldades que você tem tido e planejem uma visita evangelística juntos (agende isso no final
da página, no espaço próprio).

MINHA LISTA DE ORAÇÃO POR PESSOAS
NÍVEL
DATA

NOME

A

B

FORTALEZAS
A

NÍVEL
A) Homem de paz (sensível ao Evangelho)
B) Resistente ao Evangelho, mas sensível à amizade
FORTALEZAS (II Cor. 10:3-5)
A) Amarguras/ressentimentos
B) Feridas do passado
C) Herança familiar (raivoso, crítico, complexado)
D) Cegueira religiosa (idolatria/espiritismo/esoterismo)
E) Sofismas / orgulho

B

C

D

PASSOS
E

1

2

3

4

5

6

7

PASSOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orar
Visitar
Fazer algumas atividades juntos (amar/servir)
Compartilhar o testemunho pessoal
Convidar para um dia com seus amigos cristãos
Apresentar o Reino de Deus (Atos 2:38)
Estudar a Bíblia juntos

Visita evangelística junto com meu discipulador.
Dia: _____________
Hora: ________________
Pessoa a ser visitada: _____________________
Problema pelo qual a pessoa está passando e que vamos orar: _________________________________________
2. Nessa parte você vai colocar os dias fixos em que você se encontra com aqueles que já são discípulos e qual a lição
que vocês estão estudando juntos.
Discípulo
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Dia de Encontro semanal
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Lição atual
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

