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02 - DISCIPULADO 
 
Como vimos anteriormente, antes de um novo convertido ser Discipulado, deve 
ser Consolidado. 
 
Consolidar é tornar sólido, estável, firme. É cuidar da ferida e da fratura. É 
trazer consolo na dor, na tristeza, na amargura, na depressão, no frio, na fome, 
na solidão e na falta de amor, pois o Senhor diz em Sua Palavra: “Consolai o 
meu povo, diz o vosso Deus” (Is 40.1). 
 
A consolidação eficaz, ocorre através de um relacionamento que gere aliança 
entre discipulador e discípulo, pois, só quem é aliançado compartilha vida e 
confiança mútua. 
 
Porém, uma vez tendo sido consolidado, firmado em Cristo Jesus, o novo 
crente necessitará aprofundar-se em dois fundamentos. 
 
01. Dois fundamentos do discipulado: 
 

(1) Conhecer a Deus e a Sua graça – Todo discípulo precisa conhecer o 
nosso Pai com clareza, pela Palavra e com intimidade, pela oração e 
santidade. (O crente chinês e o destacamento comunista Jo 1.1-12) 
 

(2) Como adorar e servir ao Senhor – A adoração deve fluir como fruto de 
quebrantamento e o servir deve surgir como fruto de gratidão a Deus e 
amor pelas vidas.  

 
O discipulado é o meio pelo qual podemos ensinar isso com clareza e, ao 
mesmo tempo, revelar ao discípulo que ao nortear sua vida nesses dois pilares, 
atrairá para si tesouros espirituais e no futuro, alcançará a verdadeira vida – Fl 
3.13,14 - Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma 
coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando 
para as que estão diante de mim,14 prossigo para o alvo, pelo prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 
 
02. Discipular é construir sobre a Rocha 

    O discipulador precisa estar curado para curar. Precisa ser ajudado para 
ajudar, por isso precisa receber também ensinamentos. Precisa ter seu caráter 
tratado, pois, caráter curado é o trilho sobre o qual Deus corre. Sl 24.3-6 - 
Quem tem o direito de subir o monte do SENHOR? Quem pode ficar no seu 
santo Templo? 4 Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar,que 
não adora ídolos, nem faz promessas falsas. 5 O SENHOR Deus o abençoará, o 
salvará e o declarará inocente no julgamento.6 São assim as pessoas que 
adoram o SENHOR, que prestam culto ao Deus de Jacó.  
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Parte da missão de um discipulador é curar e ajudar seu discípulo, para que o 
mesmo tenha direito a conquistar sua casa e a ressuscitar sua dignidade. 
 
Alguns chegarão a nós vivendo uma vida miserável e não podemos alimentar a 
miséria deles. Precisamos tirá-los da calamidade com uma palavra de vida, 
porque somos profetas e a palavra profética vale mais que dinheiro, porque 
muda o caráter e leva a novas atitudes, mesmo diante de velhas 
circunstâncias. 
 
As palavras de vida do discipulador devem ser a mera reprodução dos 
ensinamentos de Cristo, ou seja, dos Seus princípios, que devem ser ouvidos e 
praticados, pelos dois lados da aliança. 
 
Em Mateus 7.24,25, Jesus ensina isso claramente, Todo aquele, pois, que 
escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem 
prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.25 E desceu a chuva, e 
correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, 
porque estava edificada sobre a rocha. 
 
Duas atitudes devem partir de ambos: Ouvir e praticar. Quem age assim é 
chamado por Deus de um homem e uma mulher prudente, ser prudente é ser 
sábio e a pessoa prudente é aquela que constrói com base nos princípios 
bíblicos. 
 
Então, o discipulador fiel, pode também ser chamado de construtor de 
princípios, porque constrói e ensina seu discípulo a construir corretamente, 
sem improvisação. 
 
A Igreja que gera o fruto fiel e que, portanto, vai subir, não é uma construção 
improvisada, mas, um projeto construído corretamente sobre princípios 
bíblicos. 
 
No contexto bíblico, “rocha” fala de “permanência histórica”. Assim, o 
discipulador que constrói sobre princípios bíblicos deixará uma herança 
perpétua sobre a vida de todos os que por ele forem alcançados: Firmeza, 
segurança e um nome perpértuo – Is 56.5 - Também lhes darei na minha casa 
e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e 
filhas; um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. 
 
03. Discipular é abrir caminho para o sacerdócio 
 
O discípulo precisa saber que ele é um sacerdote. O sacerdote é aquele que 
sabe cuidar, em primeiro plano, de sua própria vida. 
 
Mas, só alcança êxito, quem se deixa tratar. Alcança cura em sua própria vida 
e torna-se uma “carga positiva” para toda sua família, que será abençoada. 
 
É comum alguns discípulos dizerem que nos aceitam como pai ou mãe 
espiritual, mas, quando tocamos em questões do caráter desses discípulos, 
eles não gostam e nos acusam de estarmos entrando em sua individualidade. 
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Pessoas assim, ainda não estão aptas, pois, se o caráter não está ajustado, a 
pessoa é ferida ou cai e não consegue andar, muito menos crescer e 
multiplicar. 
 
Portanto, a segunda parte da missão do discipulador é fazer do discípulo um 
sacerdote do Reino, essa deve ser nossa maior alegria. 
 
Deus que fazer de cada um de nós sacerdotes que cuidem bem da própria 
vida, da própria família e da Sua Igreja. 
 
O discipulado edificado sobre princípios, sempre deixará um legado sobre cada 
discípulo. Por isso, profetize sobre todas as áreas da vida de seu discípulo, 
traga sobre ele a vida de Deus, sobre todas as conquistas, sejam grandes ou 
pequenas. 
 
04. São três os princípios onde o caráter do discipulador deve ser 
construído 
 

(1) Santidade – 1 Ts 3.13 - Para confortar o vosso coração, para que sejais 
irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo, e  com todos os seus santos. 
 
Significa consagrar a Deus expontaneamente nossa conduta pessoal, 
para que sejamos separados do mundo. 
 
O discipulador que anda em santidade, encontra realização na 
dedicação moral e em uma vida comprometida com a pureza.  
 
A fonte da santidade, é um relacionamento pessoal e diário com Jesus, 
onde submetemos à inspeção divina todas as características do nosso 
caráter para recebermos a Sua aprovação. 
 

(2) Fidelidade – Pv 25.13 – Como o frescor de neve no tempo da ceifa, 
assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma 
dos seus senhores.  
 
Significa: firmeza, estabilidade, lealdade, constância, segurança, aquilo 
que é permanente, duradouro, estabelecido, estável, confiável, etc... 
 
A pior coisa para um novo convertido é um discipulador emocionalmente 
instável. Porém, quando somos consolidados e treinados por um crente 
bem resolvido e equilibrado, achamos um tesouro que devemos 
valorizar e honrar sempre. 
 
O discipulador fiel ministra sobre a Palavra, resguarda a liderança da 
igreja, transmite na íntegra os fundamentos da Visão Celular.  

 
(3) Compromisso – At 26.19,20 - Pelo que, ó rei Agripa, não fui 

desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que 
estão em Damasco n  e em Jerusalém, o  e por toda a terra da Judéia, e 
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aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo 
obras dignas de arrependimento. 
 
O apóstolo Paulo estava comprometido com o objetivo do seu chamado: 
Pregar o evangelho, ganhar pessoas, consolidá-las e discipular 
construindo sobre os princípios bíblicos, para que os crentes “andassem 
com novas atitudes diante das velhas circunstâncias”. 
 
O discipulador não deve, jamais, ser desmotivado a continuar o 
discipulado por causa de circunstâncias ou pressões espirituais, mas, 
deve ser alguém comprometido a dar início, percorrer cada etapa e ir até 
o fim com as pessoas que Deus lhes confiou nas mãos. 

 
 
Conclusão: 
 
O Senhor Jesus Cristo, é o nosso grande Mestre e exemplo supremo de 
discipulador fiel, não só por suas obras, mas, por seu caráter de servo que agiu 
com obediência incondicional e irrepreensível - Mc 10.45 - Porque o Filho do 
Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate de muitos. 
 
Na Visão Celular, as bases do discipulado visam: instruir, dar direção, treinar, 
estimular e ensinar pessoas no caminho em que devem andar servindo a Deus. 
 
Sendo assim, a missão de discipular é um processo de uma vida inteira e 
demanda tempo, esforço, dedicação, renúncia e, sobre tudo, muito amor à 
Deus e à cada vida que chega ao Corpo de Cristo. 


