
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algumas pessoas têm a ideia de que o discipulado é um vínculo de dependência em que o 
discipulador é o responsável pela vida espiritual de alguém. 
 
A ordenança de Jesus é para fazermos discípulos dele.  
Auxiliamos as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus!  
Ensinamos aos irmãos a andarem com Jesus, consultarem a Jesus, responderem a Jesus, se 
tornarem parecidos com Jesus, realizarem a missão de Jesus, prestarem contas a Jesus, se 
alegrarem com Jesus... 
Jesus é a fonte, o modelo, o Mestre. Quando alguém passa a depender de outra pessoa, algo 
doentio pode se desenvolver, juntamente com cobranças e atritos. 
 
Cada indivíduo é responsável por andar no centro da vontade de Jesus. Nosso discipulador, nosso 
líder, apenas nos pastoreia. Não nos tornamos discípulos de um irmão da igreja, mas, discípulos 
de Cristo! 
 
PRIVILÉGIO 
É uma alegria para um cristão genuíno, obedecer a Jesus e fazer discípulos de todas as nações; 
fazer discípulos de Cristo por onde passarmos. 
 

Mateus 28:19-20 
Ide, portanto, 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 vos 
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do 
século. 

 
É UMA ORDENANÇA DE JESUS A SEUS DISCÍPULOS 
Obedecemos ou desobedecemos por decisão pessoal.  
 
Podemos viver motivados por 
 

1. Necessidades 
2. Prazer 
3. Poder 
4. Missão 

 
Qual a sua motivação para a vida? 
 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

SERVIMOS POR MISSÃO, POR AMOR, NÃO POR OBRIGAÇÃO 
Discipulado dos líderes de Células 

Auxiliamos os discípulos a seguirem Jesus, não a nós. 
Nosso galardão está diretamente ligado a esse serviço no Corpo. 
Crescemos quando damos. 
Tenha alegria em formar outros líderes. 



O exemplo do soldado no Corpo de Bombeiros. 
Você se lembra? Foi mencionado no vídeo desta lição; assista! 
 
ELIAS 
Quando Elias estava deprimido, sem força, temendo por Jezabel, o Senhor lhe permitiu ficar um 
tempo escondido. Mas, depois, ordenou que fosse trabalhar (I Reis 19).  
Geralmente, somos despertados para as realidades quando circulamos por elas. Quando 
começamos a servir as pessoas, passamos a ver muitas coisas, a ter força, direcionamento e frutos. 
Isso não acontece quando estamos acomodados, parados, inertes. 
No Reino de Cristo, todos podem servir, todos podem aprender, todos podem frutificar! 
 
Quais pessoas você tem como alvo de serviço, amor e discipulado? A quem você está ajudando 
a se tornar um seguidor genuíno de Jesus Cristo? 
Hoje é o dia de uma firme resolução, uma decisão transformadora, obedecendo a Jesus na alegria 
de cumprir uma missão. 
 

Mateus 10:24-25 
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo, acima do seu senhor. 
asta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. 

 
 
 
As quatro perguntas da lição: 
 

1. O que motiva você? Necessidades, prazer, poder ou Missão? 
2. Em algum momento passou por sua cabeça a ideia de ser discípulo do pastor ou de 

alguém que admira? Ou você está muito certo de que é discípulo de Jesus? 
3. Se você é discípulo de Jesus, obedece ao que ele ordenou, quais são as pessoas com 

quem você está trabalhando para que sejam discípulos de Jesus? 
4. Como você tem se capacitado para auxiliar a outros no discipulado? 

 
 

 
 
 
Desafiamos cada um de nós a levarmos toda ministração a um 
lugar de Altar, diante de Deus e dos irmãos, perguntando sempre 
O QUE EU PRECISO e O QUE JESUS ME ORDENOU? 
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