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Objetivos 

Definir os conceitos de discipulado e seus 
fundamentos bíblico. 

Analisar de forma panorâmica o ministério de 
discipulado na igreja e seus benefícios.  

 

 



Metodologia 

• Leitura do material didático 

• Aulas expositivas 

• Participação dos alunos 

• Avaliação final 





 Discipulado: definições 

   Discipulado é “um relacionamento intencional no qual 

caminhamos ao lado de outros discípulos com a finalidade 

de encorajar, equipar e desafiar uns aos outros em amor, 

para adquirirmos maturidade em Cristo” (Lc 9.23) 

Greg Ogden - Elementos Essenciais do Discipulado 

 

 

 



 Discipulado: definições 

   Discipulado é um processo contínuo de aprendizado, até que 

Cristo seja formado em nós (Gl. 4.19). 

 

 

 



 Discipulado: definições 

   Discipulado é um trabalho espiritual de edificação da fé dos 

novos convertidos afim de que permaneçam no evangelho, 

visando capacitá-los a produzirem frutos. 

 

 

 



A Grande Comissão! Mt 28.18-20 

 Ide 

 Fazei discípulos 

 Batizando-os 

 Ensinando-os a guardar 

Evangelizar e discipular fazem 
parte da mesma comissão. 



Discipulado transformador 
A essência da missão da igreja 

O peso do discipulado na fé cristã remonta aos 

primórdios da Igreja. No tempo dos apóstolos, havia 

dois tipos de anúncio do Evangelho, ambos 

conhecidos por vocábulos gregos: Kerygma e Didaqué.  

 

 



Kerygma 

Didaqué 

Proclamação, 
explosão 

  Ensino, reflexão 



Kerygma Didaqué 

Pregação do 
evangelho aos que 

ainda não conhecem 
a Jesus. Evangelismo. 

Lc 11.32 

Pregação do 
evangelho aos que já 

conhecem a Jesus. 
Discipulado. 

At 2.42 



        Discipulado, um ministério  
        específico, desvinculado? 



Evangelismo Discipulado 

Igreja Saudável 



Conclusão 

  “O discípulo não está acima do seu mestre, nem o 

servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser 

como o seu mestre, e ao servo como seu senhor” 

Jesus Cristo - Mt 10.24,25 

 

 


