






LEITURA BÍBLICA EM CLASSE Atos 2.42-47; 20.1-4

➢ 42 - E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na 
comunhão, e no partir do pão, e nas orações.

➢ 43 - Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e 
sinais se faziam pelos apóstolos.

➢ 44 - Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo 
em comum.



➢ 45 - Vendiam suas propriedades e fazendas e 
repartiam com todos, segundo cada um tinha 
necessidade.

➢ 46 - E, perseverando unânimes todos os dias no 
templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com 
alegria e singeleza de coração,

➢ 47 - louvando a Deus e caindo na graça de todo o 
povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja 
aqueles que se haviam de salvar.



➢ 1 - Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os 
discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia.

➢ 2 - E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com 
muitas palavras, veio à Grécia.

➢ 3 - Passando ali três meses e sendo-lhe pelos judeus postas 
ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar 
pela Macedônia.

➢ 4 - E acompanhou-o, até à Asia, Sópatro, de Bereia, e, dos de 
Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio, de e Timóteo, e, dos 
da Ásia, Tíquico e Trófimo.



O equilíbrio da 
pregação com o 
ensino da Palavra 
de Deus

Paulo pregava o evangelho e 
ensinava a igreja como se 
comportar como cristão verdadeiro





• O pastor Antonio Gilberto, 
saudoso mestre das 
Assembleias de Deus no 
Brasil, sempre ponderou a 
respeito de ensinar
sistematicamente a Bíblia
para a igreja local.

• O melhor espaço para isso
é a Escola Dominical.

• Nesse espaço, ensinamos
os que foram chamados
pela pregação do 
Evangelho.



•I – PAULO E O 
DISCIPULADO BÍBLICO

1. O discipulado bíblico.



O princípio do discipulado na Igreja Primitiva baseava-se 
na ordem da Grande Comissão que Jesus deu aos 
discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;

Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; 
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos. Amém. Mateus 28:19,20



O CUIDADO DOS 
APOSTOLOS EM 
CUIDAR DOS 
NOVOS CRISTÃO 

Em Atos 2.42-47, vemos claramente 
que as Escrituras (doutrina), a 
oração, a prática da comunhão e do 
serviço faziam parte do programa 
de discipulado da Igreja.



•2. Paulo, o discipulador.



O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. 
Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de 

conhecer a Cristo mais profundamente

Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me 
separou, e me chamou pela sua graça,
Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não 
consultei a carne nem o sangue,
Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram 
apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. 
Gálatas 1:15-17



• Paulo sabia do 
desafio ao defender o 
nome de Jesus diante
dos judeus.

•Ao longo de suas
cartas, vemos um 
compromisso
profundo com a 
doutrina exposta e a 
sua aplicabilidade na
vida do discípulo.



➢Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com 
a doutrina.

➢Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade.

➢Conhecer de maneira teórica apenas, não basta.

➢Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre 
doutrina e prática.

A obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, 
idôneas, que amem o Senhor e sua Igreja, ao ponto de se doar 

inteiramente em favor de um novo convertido.



3. A 
metodologia 
de Paulo para o 
discipulado.



PREGAR O EVANGELHO

PLANTAR IGREJAS A PARTIR DOS 
NOVOS CRENTES

DISCIPULAR OS NOVOS CONVERTIDOS

FAZER OBREIROS PARA CUIDAR DA 
NOVA IGREJA



➢Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram 
muito o trabalho de Paulo: 

➢Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais (At
15.40; 16.1). 

➢Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo 
mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus 
cooperadores. 

➢Uma lição importante, aqui, é destacar que a obra do discipulado 
envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que 
amem o Senhor e sua Igreja, ao ponto de se doar inteiramente 
em favor de um novo convertido.



•II – O 
DISCIPULADO E A 

MISSÃO INTEGRAL 
DE PREGAR E 

ENSINAR

1. A pregação: o ponto de partida.



A PEGAÇÃO DO EVANGELHO É 

PODER DE DEUS PARA SALVAR O 
PECADOR

O EVANGELHO PRECISA SER PREGADO 
OUSADAMENTE, NO PODER DO 
ESPÍRITO SANTO

A PARTIR DA ORDEM DE CRISTO PARA 
PREGAREM CHEIOS DO ESPÍRITO 
SANTO A IGREJA AVANÇOU NO SEU 
CRESCIMENTO

Louvando a Deus, e caindo na 
graça de todo o povo. E todos os 
dias acrescentava o Senhor à 
igreja aqueles que se haviam de 
salvar. Atos 2:47



2. O Ensino: “fazer discípulos”.



QUANDO COMEÇA O 
DISCIPULADO?

LOGO QUANDO PESSOAS 
ACEITAM JESUS COMO 

SALVADOR DE SUAS 
VIDAS

ESSAS VIDAS SALVAS POR 
CRISTO SÃO AS SEMENTES 

PLANTADAS PELA IGREJA QUE 
GERMINOU E NASCEU

LEMBREM-SE QUE PEDRO 
ANUNCIOU JESUS CRISTO, 
E O RESULTADO? QUASE 

TRÊS MIL ALMAS 
RECEBERAM O SALVADOR

LOGO APOS OS APOSTOLOS 
DE CRISTO ENSINAVA OS 
NOVOS CONVERTIDOS A 

CRISTO

PAULO OBSERVOU 
RIGOROSAMENTE ESSE 

PRINCIPIO E APLICAVA NOS 
NOVOS DISCÍPULOS QUE 

VINHAM A JESUS CRISTO A 
PARTIR DE SUA PREGAÇÃO

Atos 2:42-47



3. Pregação e ensino.



➢ A igreja local é um lugar onde a Palavra de Deus deve ser 
proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas 
pelo Espírito Santo a Cristo.

➢ Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino 
da Bíblia. 

➢ Por isso que as reuniões de Escola Dominical e os cultos de 
ensino da Palavra são instrumentos importantes para forjar o 
caráter cristão e formar pessoas (crianças, adolescentes, jovens e 
adultos) que imitem a Cristo em suas vidas. 

➢ Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL



III – O DISCIPULADO COM PESSOAS 
DE OUTRAS CULTURAS

1.  A pregação para os seus irmãos.



OS APOSTOLOS PREGAVAM AOS JUDEUS NOS TEMPLOS E NAS SINAGOGAS

UNS RECEBIAM A PALAVRA, POREM OUTROS A REJEITAVAM

O DESEJO DOS APOSTOLOS ERA QUE SEUS IRMÃOS RECEBESSEM A PALAVRA

PARA OS JUDEUS ERA COMPLEXO ACEITAR O FENÔMENO DA CONVERSÃO E 
DEIXAR A PRÁTICA DA LEI DE MOISÉS

EM ATOS 6:1-6 VEMOS A QUESTÃO CULTURAL ENTRE JUDEUS, HEBREUS E HELÊNICOS, O DERRAMAMENTO 
DO ESPÍRITO SANTO NA CASA DE CORNÉLIO (ATOS 10) E O CONCÍLIO DE JERUSALEM EM ATOS 15

O EVANGELHO ENTRE OS GENTIOS TROUXE UM GRANDE DESAFIO PARA A 
IGREJA QUE CRESCIA



2. A expansão
para os gentios.





➢ Nosso Senhor 
levantou um homem
tenaz e valente, 
separado para ser 
“apóstolo dos gentios” 
(At 9.1-9; 26.14-18). 

➢ O apóstolo Paulo 
discipulou pessoas
oriundas de diversas
culturas e costumes 
religiosos.

E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, 
que queres que eu faça? E disse-lhe o 
Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá 
te será dito o que te convém fazer. Atos 9:6



3. O discipulado 
numa cultura 
diferente.



➢ O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o 
melhor método para ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de 
culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria 
incompatíveis com o Evangelho. 

➢ Com Paulo, aprendemos que à proporção que absorvemos o 
Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas 
mais nobres e fazer o que glorifica a Deus (Fp 4.8,9; Cl 3.2; 1 Co 
10.31). 

➢ Portanto, “não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, 
diz o Senhor dos Exércitos” (Zc 4.6).





• “O discipulado é mais que 
uma aula ou um conjunto de 

lições que transmitem
conteúdo doutrinário. 

• Discipulado é um trabalho
árduo, longo e, às vezes, até

sacrificial. 

• É um trabalho de 
acolhimento, integração, 

acompanhamento, 
aconselhamento e orientação

espiritual.

Tu, porém, permanece naquilo que 
aprendeste, e de que foste 
inteirado, sabendo de quem o tens 
aprendido,
E que desde a tua meninice sabes as 
sagradas Escrituras, que podem 
fazer-te sábio para a salvação, pela 
fé que há em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é divinamente 
inspirada, e proveitosa para ensinar, 
para redargüir, para corrigir, para 
instruir em justiça;
Para que o homem de Deus seja 
perfeito, e perfeitamente instruído 
para toda a boa obra. 
2 Timóteo 3:14-17



• O discipulado leva em conta a 
pregação e o ensinamento. 

• Ele nos apresenta um desafio
grande para interagir com pessoas

oriundas de culturas
completamente opostas às

nossas. 

• Aqui, temos a promessa do 
Espírito Santo para apresentar o 

Evangelho com sabedoria e poder. 

• Ele nos usa como instrumento e 
convence o ser humano de seu

real estado.



REFLEXÕES

Em que se baseava 
o princípio do 
discipulado na 
Igreja Primitiva?

O princípio do discipulado na 
igreja primitiva baseava-se na 

ordem da Grande Comissão que 
Jesus deu aos discípulos por 

ocasião de seu aparecimento e 
despedida (Mt 28.19,20).



REFLEXÕES

O que vemos 
ao longo das 
cartas de 
Paulo?

Ao longo das cartas de 
Paulo, vemos um 

compromisso profundo 
com a doutrina exposta e 

a sua aplicabilidade na 
vida do discípulo.



REFLEXÕES

Qual é o meio que 
o Espírito Santo 
leva pessoas à 
salvação?

Pregar o Evangelho.



REFLEXÕES

Quando o 
discipulado 
começa?

O discipulado começa 
quando pessoas aceitam 
a Jesus como Salvador 
de suas vidas.



REFLEXÕES
O que o ministério 
do apóstolo Paulo 
nos mostra acerca 
do discipulado?

O ministério do apóstolo Paulo 
nos mostra que o discipulado é 
o melhor método para ensinar 

o Evangelho às pessoas que 
vêm de culturas diferentes, 

religiões diversas e costumes na 
maioria das vezes 

incompatíveis.


