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Quem é Discipulador?
Guia do Líder
Escritura: “. . . ide e fazei discípulos de todas as nações....”
(Mateus 28:19).

Objectivo: O objectivo do Guia do Líder é fornecer recursos
básicos para guiar uma criança através do livro, "Quem é
Discipulador?"

O que é um Discípulo?
Ao longo da minha vida, tive alguns professores

maravilhosos. Dizer que foram brilhantes não chega para os
descrever. Todos eles têm imenso conhecimento sobre as áreas
que escolheram. Alguns expuseram a matéria melhor do que os
outros, mas todos foram bons a transmitir informação.

No entanto, os melhores professores ensinaram-me mais
do que o que está no livro. Esses foram os professores que
investiram as suas vidas para me ajudar a tornar-me numa pessoa
melhor. Para eles, era mais do que transmitir informação;
também desejavam que eu me tornasse numa pessoa melhor.
Aqueles professores perceberam que a verdadeira educação é
mais do que informação, é transformação.

Os modelos contemporâneos de educação não fazem
justiça ao conceito de ser discípulo. Um discípulo é um aluno.
Mas o nosso conceito de aluno está distorcido pela experiência
da actual sala de aula. Isto não é uma acusação contra o sistema
de educação nem contra os professores; é apenas reconhecer que
existem diferentes abordagens à experiência da aprendizagem.

Quando pensamos num aluno, pensamos em crianças
sentadas numa sala de aula, a ouvir um professor a debitar
matéria e a tirar notas o mais rápido possível. É um modelo
baseado na transmissão de informação. Tem na sua essência a
transferência de informações do professor para o aluno. A
eficácia deste sistema é baseada na classificação final dos alunos,
determinada pela quantidade de informação retida. O seu
objectivo é levar o aluno a aumentar a quantidade de informação
adquirida.

Ser discípulo é mais do que obter informação, é ser
transformado. A diferença entre um aluno actual e um discípulo,
é a diferença entre escutar um professor e trabalhar ao lado de
um artesão. O artesão espera que o discípulo obtenha
conhecimento, mas tanto a informação como a experiência têm
o objectivo de transformar o aluno.

Lista
de Recursos
Queres seguir Jesus?
Livro do Aluno

Queres seguir Jesus?
Guia do Líder

Queres ser baptizado?
Guia do Líder

Queres Tomar a Santa Ceia?
Guia do Líder

A Bíblia

Manual da Igreja do Nazareno.
Certifica-te de que está
actualizado.
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O objectivo é fazer desse aluno um artesão. O mestre-artesão
deseja que o discípulo se torne também num artesão.

Os discípulos do mundo antigo seguiam os seus mestres
para todo o lado porque tenham medo de perder algum momento
crucial. Viviam com o mestre, porque desejavam modelar as suas
vidas segundo a dele. Estudar e viver com um mestre-artesão
resultava em mais do que apenas reter informação.

A nossa sociedade sofre com o excesso de informação.
Temos mais informação disponível na ponta dos dedos do que
em qualquer outro momento da história. Palavras como
'gigabyte' e 'terabyte' foram criadas para descrever a grande
quantidade de informação disponível. O acesso a toda esta
informação não nos tornou melhores ou mais inteligentes.
Apenas nos lembra que a informação por si só não melhora uma
pessoa; não é o fim da verdadeira aprendizagem e educação.

Jesus chamou os Seus discípulos a deixarem tudo o que
tinham e conheciam para O seguir. Os discípulos viviam com
Ele, e Ele tinha a expectativa de que se tornassem pessoas
diferentes no fim do seu tempo juntos. Não se tratava de
transmitir mais informações; os fariseus podiam fazê-lo. Na
verdade, Jesus condenou aqueles que desejavam mais
informações, recusando a transformação. Jesus queria que os
Seus discípulos se tornassem artesãos; desejava que fossem
como Ele.

Hoje, Jesus continua a chamar discípulos. Ele deseja que
sigamos o Seu exemplo, moldemos as nossas vidas e
pensamentos de acordo com Ele e vivamos uma vida
transformada. Ele não está interessado em dar-nos mais
conhecimento religioso. Ele está à procura de verdadeiros
discípulos.

Infelizmente, alguns seguidores contemporâneos não
perceberam a diferença entre informação e transformação.
Acreditam, erroneamente, que se podem aproximar de Deus
adquirindo mais informações. Têm muito conhecimento sobre
Jesus, sabem muitos versículos da Bíblia, são cristãos há anos e,
no entanto, falta algo. Não sabemos bem o quê, mas falta
qualquer coisa. É a diferença entre saber sobre Deus e conhecê-
Lo realmente. É a diferença entre informação e transformação.

Como utilizar
este guia:
Prepare-se lendo os materiais
sugeridos e as informações
introdutórias. Isso vai ajudar
a preparar-se para perguntas
que possam surgir durante
a aula.

Crie um ambiente aberto.
Permita que as crianças
façam as perguntas que
desejarem.

Se não for o pastor a dar
a aula, convide-o a participar.

Divirta-se. Está a participar
de num evento espiritual
importante na vida das
crianças da sua classe.

Quem me tem
influenciado?

Escreva o nome de algumas
pessoas que não apenas lhe
transmitiram informações, mas
que também investiram das
suas vidas na sua
transformação:
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O que é um Discipulador?

“Discipulador” pode ser um novo termo para si. Foi
escolhido tanto por ser um termo novo, como por causa das
implicações que tem para nós enquanto seguidores de Jesus. A
ênfase deve estar na transformação da pessoa e não apenas na
aquisição de informação. Somos chamados tanto para SER
discípulos como para FAZER discípulos.

Fazer discípulos acontece de três formas:
Clássico: Trata-se do discipulado através de um

currículo que pode ser ensinado na Escola Dominical, no Culto
Infantil ou em aulas em dias da semana. Esta forma de
discipulado é importante na educação cristã geral e no
discipulado de crianças, porque as coloca em contacto com
outros amigos na fé. Embora a informação não seja a soma do
discipulado, é parte do discipulado. O discipulado clássico
fornece uma base informativa sólida.

Formação Espiritual Cristã: Esta forma de
discipulado foca-se na educação por meio das disciplinas
espirituais à medida que as crianças crescem no seu
relacionamento com Cristo. As crianças crescem espiritualmente
através da prática de disciplinas espirituais como a oração, a
leitura das Escrituras, o baptismo, a santa ceia, tornarem-se
membros e muito mais. As disciplinas espirituais ajudam as
crianças a desenvolverem hábitos de fé que fomentam a sua
própria maturidade espiritual.

Comunidade: O discipulado não acontece
isoladamente. O Corpo de Cristo e as suas obras e acções servem
para discipular crianças. Deus fundou a Igreja como um meio de
nos ajudar a carregar os fardos uns dos outros, encontrar
conforto e confessar pecados. A Igreja deve ser um dos lugares
onde as crianças podem encontrar relacionamentos honestos e
saudáveis.

Notas:
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A Lição

Introdução

Diga: Antes de deixar os Seus discípulos, Jesus disse:
“... ide e fazei discípulos de todas as nações” (Mateus 28:19).
Ele deu-nos a responsabilidade de falar aos outros sobre Ele
e depois ajudá-los a aproximarem-se d'Ele. Este livro vai
ajudar-nos a descobrir o nosso lugar em ajudar os outros a
aproximarem-se de Deus.

Ser um Discípulo
Páginas 2-3 do livro Quem é Discipulador?

Se não o tiver feito antes da aula, distribua cópias do livro
Quem é um Discipulador? a todos os alunos.

Diga: Para começar, vamos conversar sobre algumas
coisas que precisam de saber sobre ser um discípulo.
Escrevam algumas palavras que acham que descrevem o
que é ser um discípulo.

Peça aos alunos para lerem João 12:26 e, em seguida, diga:
Um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos e o
exemplo de outra pessoa. Jesus chama-nos para sermos
seguidores dos Seus ensinamentos. Os discípulos de Jesus
amam-No, aprendem com Ele e obedecem-Lhe. Eles vivem
as suas vidas da maneira que Jesus viveu a Sua. Vejamos
algumas outras passagens das Escrituras juntos. Peça aos
alunos que leiam as passagens designadas da página 3 e
respondam às perguntas. Esteja disponível para os ajudar com
quaisquer dúvidas que possam ter. Quando terminarem, reserve
alguns minutos para rever as respostas com eles.

Diga o seguinte usando as suas próprias palavras:
1. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Jesus chamou os

Seus primeiros discípulos ao dizer: “Venham, sigam-me”. Era
apenas aquilo que deviam fazer... largar tudo e segui-Lo. Eles
deixaram as suas casas e o seu modo de vida para aprender a ser
como Jesus. Hoje ainda somos chamados a colocar Jesus no
centro de tudo o que fazemos.

Ser seguidor de Jesus é um processo que dura toda a vida.
Não é esperado que se torne perfeito, apenas que continue a
seguir e a aprender. Conforme segue, continuará a aproximar-se
de Deus.

2. Um discípulo é amigo de Jesus. A amizade de Jesus
indica mais do que apenas "conviver" com alguém. Há uma
expectativa de obediência. Se seguimos Jesus, Ele espera que
sejamos obedientes.

Palavras de fé são palavras
que ajudam na sua vida
cristã. São conceitos de fé
importantes para as
crianças. Estas palavras
são enfatizadas usando o
logótipo da Faith Words.
Procure as definições nas
páginas 3 e 5 do livro do
aluno, Quem é Discipulador?
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Quem te tem discipulado?
Página 4 do livro Quem é Discipulador?

Diga: Não nos podemos aproximar de Deus
sozinhos. Precisamos de outros para nos ajudar a crescer.
Várias pessoas ajudaram-te a aproximares-te de Deus e a
aprender mais sobre Ele. Quem te ajudou a tornares-te um
melhor discípulo de Jesus? Pensa nos nomes de algumas
pessoas que te ajudaram a crescer. Dê aos seus alunos alguns
momentos de silêncio para pensar em possíveis nomes. De
seguida, peça-lhes que digam um nome em que pensaram. Não
se esqueça de partilhar sobre uma pessoa que o ajudou a
aproximar-se de Deus.

Diga: O apóstolo Paulo foi um grande seguidor de
Jesus. Ele escreveu muitos dos livros incluídos no Novo
Testamento, iniciou muitas novas igrejas e falou a milhares
de pessoas sobre Jesus. Mas antes de fazer todas essas
coisas, houve pessoas que o ajudaram a tornar-se num
discípulo melhor. Vamos aprender sobre algumas dessas
pessoas.

Peça a um dos alunos que leia Actos 9:10-12, 17-19.
Depois pergunte: Quem foi a primeira pessoa a ajudar
Paulo/Saulo a tornar-se num discípulo melhor? Pode ter
que explicar que o nome de Saulo foi mudado mais tarde para
Paulo porque ele mudou muito depois de se tornar seguidor de
Jesus. Era como se ele fosse uma pessoa diferente. Dê tempo às
crianças para escreverem as respostas e depois peça-lhes que
respondam em voz alta.

O que Ananias fez para ser um discipulador de
Paulo? Dê tempo às crianças para escreverem as respostas e
depois peça-lhes que respondam em voz alta.

Peça aos alunos que leiam Actos 9:26-28 e respondam às
perguntas. Quando terminarem, pergunte: Quem foi a pessoa
seguinte a discipular Paulo? Dê-lhes tempo para responder e
pergunte: Porque é que vocês acham que ele estava tão
disposto a ajudar? O que é que Barnabé fez para ajudar
Paulo? Mais tarde nas suas vidas, Paulo e Barnabé
trabalharam juntos como discipuladores de outras pessoas.
Barnabé não apenas ajudou Paulo a aproximar-se de Deus,
mas também trabalhou com ele para ajudar outros a
aproximarem-se de Deus. Barnabé foi um verdadeiro
discipulado.

Notas:
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Diga: Como cristãos, precisamos de pessoas que
orem por nós, nos ouçam , nos ensinem, nos corrĳam, nos
amem e sejam corajosos o suficiente para nos dizer se
fizemos algo errado. Quando se tornaram cristãos,
escolheram o caminho para seguir Jesus. Essa escolha
conduziu-vos ao caminho do discipulado. O discipulado é
uma viagem para a vida toda.

Benefícios e Obstáculos
Página 5 do livro Quem é Discipulador?

Diga: Ser um discipulador é uma experiência
gratificante e desafiadora. Existem benefícios (coisas boas)
tanto para o discípulo como para o discipulador. Existem
também obstáculos (coisas difíceis) tanto para o discípulo
e para o discipulador. Vejamos alguns dos benefícios e
obstruções.

Peça aos alunos que leiam os seguintes versículos em voz
alta e identifiquem o benefício.

Leia João 13:35
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

O amor é uma parte importante de se ser um
discípulo. Aqueles que seguem Jesus devem amar-se uns
aos outros. Isto não significa que sempre nos daremos
bem, mas deve significar que cuidamos uns dos outros e
que queremos o melhor uns para os outros. As pessoas fora
da Igreja devem ser capazes de reconhecer que temos um
tipo diferente de amor que deseja o melhor de Deus para os
outros.

Leia Romanos 15:14
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício. Romanos diz que os discipuladores são "cheios
de bondade... cheios de todo o conhecimento... podendo
admoestar-vos uns aos outros." Os discipuladores devem
ter uma conexão e um relacionamento com Deus que lhes
permita ensinar aos outros. O nosso ensino deve ser
preenchido com um profundo conhecimento de Deus e um
conhecimento de como Ele trabalha nas nossas vidas. Às
vezes, não sabemos o que dizer aos outros. Temos que
confiar que Deus nos guiará quando isso acontecer.

Palavras de fé são palavras
que ajudam na sua vida
cristã. São conceitos de fé
importantes para as
crianças. Estas palavras
são enfatizadas usando o
logótipo da Faith Words.
Procure a definição para
“cristão” na página 5 do
livro do aluno Quem é
Discipulador?
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Leia 1 Tessalonicenses 5:11
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Um dos melhores benefícios é poder contar com a ajuda
de outras pessoas. Não estamos sozinhos. Deus deu-nos a Igreja
para nos ajudar quando enfrentarmos tempos difíceis.

Leia Tiago 5:16
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Às vezes, é difícil dizer aos outros que errámos.
Sentimos a necessidade de esconder os nossos problemas
e pecados dos outros. Mas Deus quer que partilhemos os
nossos pecados com pessoas em quem confiamos na Igreja
porque sabemos que elas vão orar por nós. Por meio da
oração e do arrependimento, somos perdoados dos nossos
pecados.

Peça aos alunos que leiam os seguintes versículos em voz
alta e identifiquem o benefício.

Leia Gálatas 6:9
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

A coisa certa pode ser difícil de fazer. Às vezes, somos
provocados pelos nossos amigos. Às vezes, perdemos a
oportunidade de fazer algo divertido. Podemos ficar cansados de
fazer sempre a coisa certa e sentirmo-nos tentados a desistir.
Nessas alturas, precisamos de confiar que Deus fará com que
tudo dê certo. Nem sempre conseguimos ver imediatamente os
resultados da nossa obediência.

Depois, diga: As más escolhas podem tornar-se
obstáculos.

Diga, ainda: Como é que as más escolhas podem
criar obstáculos na vossa capacidade de ser discipuladores?

Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja
disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Fazer más escolhas, não vos magoa apenas a vocês,
mas também os outros. Como discípulos de Jesus, as
pessoas olham para nós para ver como é Jesus. Se fizermos
más escolhas, não estaremos a seguir Jesus como Seus
discípulos. Isto não só prejudica o nosso relacionamento

Notas:
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com Jesus Cristo, mas também prejudica a forma como as
outras pessoas vêem Jesus.

Leia Hebreus 10:25
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

É importante que os discípulos de Jesus
permaneçam juntos. Frequentar e participar da igreja é
importante porque é onde aprendemos, crescemos e
adoramos a Deus juntos. Estarmos juntos é a chave aqui.
Deus quer que aprendamos a segui-Lo juntos. Lembrem-se
de que não podemos fazer isto sozinhos.

Pergunte: Vocês conseguem pensar noutras coisas
que nos podem impedir de ser discipuladores? Dê tempo às
crianças para responderem e depois diga: Deus quer que vocês
sejam discipuladores.

Como Posso Ser Um
Discipulador?
Página 6 do livro Quem é Discipulador?

Diga: De que formas podem ser discipuladores para
as pessoas à vossa volta? Dê às crianças tempo para responder.

Diga: Uma das melhores formas é partilhar com os
outros a história de como se tornaram discípulos.
Descrevam nos vossos livros como se tornaram discípulos
de Jesus. Dê às crianças alguns minutos para escreverem as suas
respostas. De seguida, peça a alguns voluntários para partilhem
as suas histórias.

Diga: Outra maneira de ser um discipulador é contar
aos outros o que Deus está a fazer nas vossas vidas agora
mesmo! Isso pode exigir alguma prática porque significa
que temos que tomar conhecimento de todas as coisas que
Deus está a fazer por nós.

Partilhem como Deus está a trabalhar agora nas vossas
vidas. Nos vossos livros, descrevam uma forma como Deus
vos ajudou recentemente. Dê às crianças alguns minutos para
escreverem as suas respostas. De seguida, peça a alguns
voluntários para partilhem as suas histórias.

Diga: Estar num grupo pequeno vai vos ajudar a
crescer como discipuladores. A vossa classe de Escola
Dominical é um óptimo exemplo de um grupo pequeno. É
onde podem orar juntos, ler a Bíblia juntos e aproximarem-
se de Deus juntos. Que outras coisas fazem na vossa classe
de Escola Dominical para mostrar que são discipuladores?

Notas:
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Dê às crianças alguns minutos para escreverem as suas
respostas. De seguida, peça a alguns voluntários para partilharem
as suas ideias.

Filipe, o Discipulador
Página 7 do livro Quem é Discipulador?

Peça a um voluntário para ler Actos 8:5-6, 12. Quando a
criança terminar de ler, pergunte: Onde é que Filipe foi
primeiro para fazer discípulos? Dê tempo às crianças para
responderem e pergunte: O que é que as pessoas fizeram
quando ouviram Filipe?

Peça às crianças que leiam Actos 8:14-17 sozinhas e
respondam à pergunta que se encontra nos seus livros. Peça
alguns voluntários para partilharem as suas respostas com a
classe.

De seguida, leia Actos 8:26-39 em voz alta para a classe.
Diga: Filipe era um discipulador porque obedecia a Deus.
Quem disse a Filipe para descer a estrada de Jerusalém? Dê
às crianças tempo para responderem.

De seguida inicie o debate com as seguintes questões:
Quem é que Filipe encontrou no caminho?
Onde é que este homem tinha estado?
O que é que o homem estava a fazer no carro?
O que é que o Espírito Santo disse a Filipe para
fazer?

Pergunte: Como é que Filipe discipulou o etíope? Dê tempo
às crianças para responderem e depois peça-lhes que escrevam a
resposta nos seus livros. Pergunte: Como é que o etíope se
sentiu por ser um seguidor de Jesus? Depois de
responderem, peça-lhes que escrevam a resposta nos seus livros.

Notas:
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Quem é que Posso Discipular?
Página 8 do livro Quem é Discipulador?

Diga: Cada um de nós pode ser um discipulador.
Jesus disse: “... ide e fazei discípulos de todas as nações...”
(Mateus 28:19). Chamamos a isto a Grande Comissão, e
Deus espera que vivamos isto hoje. Os discípulos de Jesus
devem ser discipuladores. Escrevam o nome de três
pessoas que podem discipular.

Permita que as crianças tenham tempo suficiente para
escrever os nomes. Esteja preparado para lhes dar algumas ideias
gerais de pessoas que possam discipular. Peça-lhes que partilhem
as pessoas que escolheram, se se sentirem à vontade para o fazer.

E Agora?

1. Orem pelas pessoas da vossa lista. Peçam a Deus que
vos ajude a encontrar formas de as discipularem.

2. Partilhem a vossa história com elas. Escrevam como
se tornaram discípulos. Encontrem um momento para o
partilhar com as pessoas da vossa lista.

3. Tirem um tempo para encontrar-se com elas para
juntos se aproximarem de Deus. Podem pedir a um adulto que
vos ajude a formar um grupo pequeno para lerem a Bíblia e
orarem juntos.

4. Continuem a crescer como discípulos. É importante
que continuem a aproximar-se de Deus enquanto discipuladores.
De que formas se podem aproximar de Deus?

Encerre a aula com uma oração. Peça a Deus que ajude
as crianças a fazerem discípulos nas suas casas, escolas, com os
amigos e na igreja. Agradeça a Deus por dar ao Seu povo o
privilégio e a capacidade de conduzir outros para mais perto
Dele, e por nos dar o conhecimento quando não sabemos o que
dizer.

Notas:



Quem é Discipulador?
Guia dos Pais
“. . . ide e fazei discípulos de todas as nações....” (Mateus 28:19).

Objectivo: O objectivo do Guia do Líder é fornecer recursos
básicos para guiar uma criança através do livro, "Quem é
Discipulador?"

Uma Palavra aos Pais
Como pais, temos a responsabilidade de ensinar aos

nossos filhos os fundamentos da fé cristã. Às vezes parece mais
fácil ceder essa responsabilidade à igreja ou a outra entidade
cristã, mas acabamos por perceber que somos os responsáveis. A
melhor parte é sabermos que Deus abençoa os nossos esforços
e nos dá oportunidades de ajudar os nossos filhos a
aproximarem-se d'Ele.

Em Êxodo 12:25-27, Deus instruiu os israelitas a
ensinarem aos seus filhos a importância de tudo o que tinham
visto. Ele disse-lhes para fazerem banquetes, sacrifícios e
celebrações especiais e, instruiu-os sobre como contar às
crianças o seu significado. Estas explicações deveriam acontecer
durante o decorrer normal do dia.

O leitor tem a oportunidade de ser parceiro de Deus no
desenvolvimento espiritual dos seus filhos. As suas interacções
diárias servem como oportunidades para partilhar lições de fé
com o seu filho. As perguntas do seu filho dar-lhe-ão
oportunidade para partilhar sobre o amor de Deus, sobre a sua
própria experiência da graça de Deus e sobre como Ele promete
trabalhar na vida do seu filho.

Pensar na responsabilidade pode trazer-lhe alguma
pressão. Pode parecer uma tarefa intimidante. Mas não se
preocupe; Deus promete estar lá para o ajudar. Procure
oportunidades simples para partilhar pensamentos sobre Deus e
responder às perguntas que o seu filho possa fazer. Um guia
como este, deve ser usado como ferramenta, não
necessariamente como um manual de instruções passo a passo.
Se usado como um manual, pode parecer rígido, mais como uma
sala de aula.

Para obter o melhor uso deste guia, leia-o várias vezes
para ter uma ideia do seu conteúdo e fluxo. Faça algumas
anotações e mantenha-as consigo quando conversar com o seu
filho.

Lista de
Recursos
Queres seguir Jesus?
Livro do Aluno

Queres seguir Jesus?
Guia do Líder

Queres ser baptizado?
Guia do Líder

Queres Tomar a Santa Ceia?
Guia do Líder

A Bíblia

Manual da Igreja do Nazareno.
Certifica-te de que está
actualizado.
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Partilhe a partir do seu coração e conduza-o ao longo de cada
pergunta e actividade do manual.

Descanse certo de que Deus o abençoará ao treinar o seu
filho no caminho que deve seguir. A Sua graça vai guiá-lo.

O que é um Discípulo?
Ao longo da minha vida, tive alguns professores

maravilhosos. Dizer que foram brilhantes não chega para os
descrever. Todos eles têm imenso conhecimento sobre as áreas
que escolheram. Alguns expuseram a matéria melhor do que os
outros, mas todos foram bons a transmitir informação.

No entanto, os melhores professores ensinaram-me mais
do que o que está no livro. Esses foram os professores que
investiram as suas vidas para me ajudar a tornar-me numa pessoa
melhor. Para eles, era mais do que transmitir informação;
também desejavam que eu me tornasse numa pessoa melhor.
Aqueles professores perceberam que a verdadeira educação é
mais do que informação, é transformação.

Os modelos contemporâneos de educação não fazem
justiça ao conceito de ser discípulo. Um discípulo é um aluno.
Mas o nosso conceito de aluno está distorcido pela experiência
da actual sala de aula. Isto não é uma acusação contra o sistema
de educação nem contra os professores; é apenas reconhecer que
existem diferentes abordagens à experiência da aprendizagem.

Quando pensamos num aluno, pensamos em crianças
sentadas numa sala de aula, a ouvir um professor a debitar
matéria e a tirar notas o mais rápido possível. É um modelo
baseado na transmissão de informação. Tem na sua essência a
transferência de informações do professor para o aluno. A
eficácia deste sistema é baseada na classificação final dos alunos,
determinada pela quantidade de informação retida. O seu
objectivo é levar o aluno a aumentar a quantidade de informação
adquirida.

Ser discípulo é mais do que obter informação, é ser
transformado. A diferença entre um aluno actual e um discípulo,
é a diferença entre escutar um professor e trabalhar ao lado de
um artesão. O artesão espera que o discípulo obtenha
conhecimento, mas tanto a informação como a experiência têm
o objectivo de transformar o aluno. O objectivo é fazer desse
aluno um artesão. O mestre-artesão deseja que o discípulo se torne
também num artesão.

Os discípulos do mundo antigo seguiam os seus mestres
para todo o lado porque tenham medo de perder algum momento
crucial. Viviam com o mestre, porque desejavam modelar as suas
vidas segundo a dele. Estudar e viver com um mestre-artesão
resultava em mais do que apenas reter informação.

Como utilizar
este guia:
Prepare-se lendo os materiais
sugeridos e as informações
introdutórias. Isto vai ajudá-lo
a preparar-se para as
perguntas que possam surgir
durante a sessão de estudo.

Crie um ambiente aberto.
Permita que a criança faça
perguntas.

Se possível, convide o pastor
para visitar e conversar com a
sua família.

Divirta-se. Você é o líder no
desenvolvimento espiritual do
seu filho. Quando se diverte,
é mais provável que ele
também se divirta.

Quem me tem
influenciado?
Escreva o nome de algumas
pessoas que não apenas lhe
transmitiram informações, mas
que também investiram das
suas vidas na sua
transformação:
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A nossa sociedade sofre com o excesso de informação.
Temos mais informação disponível na ponta dos dedos do que
em qualquer outro momento da história. Palavras como
'gigabyte' e 'terabyte' foram criadas para descrever a grande
quantidade de informação disponível. O acesso a toda esta
informação não nos tornou melhores ou mais inteligentes.
Apenas nos lembra que a informação por si só não melhora uma
pessoa; não é o fim da verdadeira aprendizagem e educação.

Jesus chamou os Seus discípulos a deixarem tudo o que
tinham e conheciam para O seguir. Os discípulos viviam com
Ele, e Ele tinha a expectativa de que se tornassem pessoas
diferentes no fim do seu tempo juntos. Não se tratava de
transmitir mais informações; os fariseus podiam fazê-lo. Na
verdade, Jesus condenou aqueles que desejavam mais
informações, recusando a transformação. Jesus queria que os
Seus discípulos se tornassem artesãos; desejava que fossem
como Ele.

Hoje, Jesus continua a chamar discípulos. Ele deseja que
sigamos o Seu exemplo, moldemos as nossas vidas e
pensamentos de acordo com Ele e vivamos uma vida
transformada. Ele não está interessado em dar-nos mais
conhecimento religioso. Ele está à procura de verdadeiros
discípulos.

Infelizmente, alguns seguidores modernos não
perceberam a diferença entre informação e transformação. Eles
acreditam erroneamente que aproximar-se de Deus é ganhar
mais informação. Eles têm muito conhecimento sobre Jesus,
sabem muitos versículos da Bíblia, são cristãos há anos e, no
entanto, falta algo.

Não sabemos bem o quê, mas falta qualquer coisa. É a
diferença entre saber sobre Deus e conhecê-Lo realmente. É a
diferença entre informação e transformação. Como pai, você é o
guia espiritual do seu filho. Ele está a aprender observando-o.
Viva a sua vida em obediência a Cristo e ensine-o a fazer o
mesmo.

Notas:
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O que é um Discipulador?

“Discipulador” pode ser um novo termo para si. Foi
escolhido tanto por ser um termo novo, como por causa das
implicações que tem para nós enquanto seguidores de Jesus. A
ênfase deve estar na transformação da pessoa e não apenas na
aquisição de informação. Somos chamados tanto para SER
discípulos como para FAZER discípulos.

Fazer discípulos acontece de três formas:
Clássico: Trata-se do discipulado através de um

currículo que pode ser ensinado na Escola Dominical, no Culto
Infantil ou em aulas em dias da semana. Esta forma de
discipulado é importante na educação cristã geral e no
discipulado de crianças, porque as coloca em contacto com
outros amigos na fé. Embora a informação não seja a soma do
discipulado, é parte do discipulado. O discipulado clássico
fornece uma base informativa sólida.

Formação Espiritual Cristã: Esta forma de
discipulado foca-se na educação por meio das disciplinas
espirituais à medida que as crianças crescem no seu
relacionamento com Cristo. As crianças crescem espiritualmente
através da prática de disciplinas espirituais como a oração, a
leitura das Escrituras, o baptismo, a santa ceia, tornarem-se
membros e muito mais. As disciplinas espirituais ajudam as
crianças a desenvolverem hábitos de fé que fomentam a sua
própria maturidade espiritual.

Comunidade: O discipulado não acontece
isoladamente. O Corpo de Cristo e as suas obras e acções servem
para discipular crianças. Deus fundou a Igreja como um meio de
nos ajudar a carregar os fardos uns dos outros, encontrar
conforto e confessar pecados. A Igreja deve ser um dos lugares
onde as crianças podem encontrar relacionamentos honestos e
saudáveis.

A Igreja deve ser um dos lugares onde as crianças podem
encontrar relacionamentos honestos e saudáveis. A sua casa
também é uma comunidade onde os seus filhos observam a fé a
ser vivida através do seu exemplo.

Notas:
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A Lição

Introdução

Diga ao seu filho: Antes de deixar os Seus discípulos,
Jesus disse: “... ide e fazei discípulos de todas as nações”
(Mateus 28:19). Ele deu-nos a responsabilidade de falar aos
outros sobre Ele e depois ajudá-los a aproximarem-se
d'Ele. Vamos falar sobre o nosso lugar em ajudar os outros
a aproximarem-se de Deus.

Ser um Discípulo
Páginas 2-3 do livro Quem é Discipulador?

Certifique-se de que o seu filho tem uma cópia de Quem é
Discipulador?

Diga: Que palavras usarias para descrever o que
significa ser um discípulo. Partilhe com o seu filho as palavras
que usaria.

Leia João 12:26 com o seu filho e diga: Um discípulo é
uma pessoa que segue os ensinamentos e o exemplo de outra
pessoa. Jesus chama-nos para sermos seguidores dos Seus
ensinamentos. Os discípulos de Jesus amam-No, aprendem
com Ele e obedecem-Lhe. Eles vivem as suas vidas da
maneira que Jesus viveu a Sua.

Vejamos algumas outras passagens das Escrituras
juntos.

Leia ou peça ao seu filho que leia as passagens designadas
da página 3 e responda às perguntas. Esteja disponível para ajudar
em qualquer dúvida que ele possa ter. Quando terminarem, reserve
alguns minutos para rever as respostas.

Esteja preparado para dizer o seguinte nas suas próprias
palavras:

1. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Jesus chamou os
Seus primeiros discípulos ao dizer: “Venham, sigam-me”. Isto é
tudo o que eles deveriam fazer... largar tudo e seguir. Eles deixaram
as suas casas e o seu modo de vida para aprender a ser como Jesus.
Hoje ainda somos chamados a fazer de Jesus o centro de tudo o
que fazemos. Ser seguidor de Jesus é um processo que dura toda a
vida. Não se espera que seja perfeito, apenas que continue a seguir
e a aprender. Conforme segue, continuará a aproximar-se de Deus.

2. Um discípulo é amigo de Jesus. A amizade de Jesus
indica mais do que apenas "conviver" com alguém. Há uma
expectativa de obediência. Se seguimos Jesus, Ele espera que
sejamos obedientes.

Palavras de fé são palavras
que ajudam na sua vida
cristã. São conceitos de fé
importantes para as
crianças. Estas palavras
são enfatizadas usando o
logótipo da Faith Words.
Procure as definições nas
páginas 3 e 5 do livro do
aluno, Quem é Discipulador?
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Palavras de fé são
palavras que ajudam na
sua vida cristã. São
conceitos de fé
importantes para as
crianças. Essas palavras
são enfatizadas usando
o logótipo da Faith
Words. Procure a
definição para “cristão”
na página 5 do livro.

Quem te tem discipulado?
Página 4 do livro Quem é Discipulador?

Diga ao seu filho: Não podemos apenas aproximar-
nos de Deus. Precisamos de outros para nos ajudarem a
crescer. Existem muitas pessoas que te ajudaram a
aproximares-te de Deus e a aprender mais sobre Ele.
Quem te ajudou a tornares-te um melhor discípulo de
Jesus? Reserva um momento para pensar nos nomes de
algumas pessoas que te ajudaram a crescer. Assegure-se de
contar ao seu filho quais as pessoas que o ajudarem a aproximar-
se de Deus.

Diga: O apóstolo Paulo foi um grande seguidor de
Jesus. Ele escreveu muitos dos livros incluídos no Novo
Testamento, iniciou muitas novas igrejas e falou a milhares
de pessoas sobre Jesus. Mas antes de fazer todas essas
coisas, houve pessoas que o ajudaram a tornar-se num
discípulo melhor.

Leia Actos 9:10-12, 17-19. Depois pergunte: Quem foi
a primeira pessoa a ajudar Paulo/Saulo a tornar-se num
discípulo melhor? Pode ter que explicar que o nome de Saulo
foi mudado mais tarde para Paulo porque ele mudou muito
depois de se tornar seguidor de Jesus.
Era como se ele fosse uma pessoa diferente.

Pergunte, O que Ananias fez para ser um
discipulador de Paulo?

Leia Actos 9:26-28 com o seu filho e peça-lhe que
responda às perguntas. De seguida, pergunte: Quem foi a
próxima pessoa a discipular Paulo? Porque achas que ele
estava tão disposto a ajudar? O que Barnabé fez para ajudar
Paulo?

Diga: Como cristãos, precisamos de pessoas que
orem por nós, nos ouçam , nos ensinem, nos corrĳam, nos
amem e sejam corajosos o suficiente para nos dizer se
fizemos algo errado. Quando se tornaram cristãos,
escolheram o caminho para seguir Jesus. Essa escolha
conduziu-vos ao caminho do discipulado. O discipulado é
uma viagem para a vida toda. Mais tarde nas suas vidas,
Paulo e Barnabé trabalharam juntos como discipuladores
de outras pessoas. Barnabé não apenas ajudou Paulo a
aproximar-se de Deus, mas também trabalhou com ele
para ajudar outros a aproximarem-se de Deus. Barnabé foi
um verdadeiro discipulador!

Diga: Como cristãos, precisamos de pessoas que
orem por nós, nos ouçam, nos ensinem, nos corrĳam, nos
amem e sejam corajosos o suficiente para nos dizer se
fizemos algo errado. Quando se tornaram cristãos,
escolheram o caminho para seguir Jesus. Essa escolha



conduziu-vos ao caminho do discipulado. O discipulado é
uma viagem para a vida toda.

Benefícios e Obstáculos
Página 5 do livro Quem é Discipulador?

Diga: Ser um discipulador é uma experiência
gratificante e desafiadora. Existem benefícios (coisas boas)
tanto para o discípulo como para o discipulador. Existem
também obstáculos (coisas difíceis) tanto para o discípulo
e para o discipulador. Vejamos alguns dos benefícios e
obstruções.

Diga: Ser um discipulador é uma experiência
gratificante e desafiadora. Existem benefícios (coisas boas)
tanto para o discípulo como para o discipulador. Existem
também obstruções (coisas difíceis) para o discípulo e para
o discipulador. Vejamos alguns dos benefícios e
obstruções.

Peça ao seu filho que leia os seguintes versículos em voz
alta e depois diga qual é o benefício.

Leia João 13:35
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

O amor é uma parte importante de ser um
discípulo. Aqueles que seguem Jesus devem amar uns aos
outros. Isto não significa que sempre nos daremos bem,
mas deve significar que cuidamos uns dos outros e que
queremos o melhor uns para os outros. As pessoas fora da
Igreja devem ser capazes de reconhecer que temos um tipo
diferente de amor que deseja o melhor de Deus para os
outros.

Leia Romanos 15:14
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Romanos diz que os discipuladores são "cheios de
bondade cheios de todo o conhecimento... podendo
admoestar-vos uns aos outros." Os discipuladores devem
ter uma conexão e um relacionamento com Deus que lhes
permita ensinar aos outros. O nosso ensino deve ser
preenchido com um profundo conhecimento de Deus e um
conhecimento de como Ele trabalha nas nossas vidas.

Notas:



Às vezes, não sabemos o que dizer aos outros. Temos que
confiar que Deus nos guiará quando isso acontecer.

Leia 1 Tessalonicenses 5:11
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Um dos melhores benefícios é poder contar com a
ajuda de outras pessoas. Não estamos sozinhos. Deus deu-
nos a Igreja para nos ajudar quando enfrentarmos tempos
difíceis.

Leia Tiago 5:16
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Às vezes, é difícil dizer aos outros que errámos.
Sentimos a necessidade de esconder os nossos problemas
e pecados dos outros. Mas Deus quer que partilhemos os
nossos pecados com pessoas em quem confiamos na Igreja
porque sabemos que elas vão orar por nós. Por meio da
oração e do arrependimento, somos perdoados dos nossos
pecados.

Peça ao seu filho que leia os seguintes versículos em voz
alta e depois diga qual é o benefício.

Leia Gálatas 6:9
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

A coisa certa pode ser difícil de fazer. Às vezes, somos
provocados pelos nossos amigos. Às vezes, perdemos a
oportunidade de fazer algo divertido. Podemos ficar cansados de
fazer sempre a coisa certa e sentirmo-nos tentados a desistir.
Nessas alturas, precisamos de confiar que Deus fará com que
tudo dê certo. Nem sempre conseguimos ver imediatamente os
resultados da nossa obediência.

As más escolhas podem bloquear-te.
Diga, ainda: Como é que as más escolhas podem

criar obstáculos na vossa capacidade de ser discipuladores?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

Fazer escolhas erradas não só nos magoam, mas
magoam também os outros. Como discípulos de Jesus, as
pessoas olham para nós para ver como é Jesus. Se fizermos

Notas:
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escolhas erradas, não estaremos a seguir Jesus como Seus
discípulos. Isto não só prejudica o nosso relacionamento
com Jesus Cristo, mas também como prejudica a forma
como as outras pessoas vêem Jesus.

Leia Hebreus 10:25
Depois diga: Qual é o benefício de ser um discípulo

de acordo com este versículo?
Diga o seguinte com as suas próprias palavras. Esteja

disposto a partilhar uma experiência pessoal que ilustre este
benefício.

É importante que os discípulos de Jesus
permaneçam juntos. Frequentar e participar da igreja é
importante porque é onde aprendemos, crescemos e
adoramos a Deus juntos. Estarmos juntos é a chave aqui.
Deus quer que aprendamos a segui-Lo juntos. Lembrem-se
de que não podemos fazer isto sozinhos.

Pergunte: Consegues pensar noutras coisas que nos
podem impedir de ser discipuladores? Dê tempo para
responder e depois diga, Deus quer que sejas discipulador e
Ele quer que eu também seja um discipulador. Partilhe
maneiras pelas quais pode ser discipulador com o seu filho.

Como Posso Ser Um
Discipulador?
Página 6 do livro Quem é Discipulador?

Diga: Quais são algumas maneiras pelas quais
podes ser discipulador para as pessoas à tua volta? Dê-lhe
tempo para responder.

Diga: Uma das melhores maneiras de ser um
discipulador é partilhar com as outras pessoas como te
tornaste discípulo. Partilhe com o seu filho como se tornou
discípulo de Jesus. Depois diga: No livro, reserva alguns
minutos para descrever como te tornaste discípulo de
Jesus. Dê-lhe alguns minutos para escreverem a sua resposta.

Diga: Outra maneira de ser um discipulador é contar
aos outros o que Deus está a fazer na tua vida agora
mesmo! Isso pode exigir alguma prática porque significa
que temos que tomar conhecimento de todas as coisas que
Deus está a fazer por nós. Reserva um momento para partilhar
como Deus está a trabalhar agora na tua vida. No teu livro,
reserva alguns minutos para descrever uma forma como
Deus te ajudou recentemente. Dê-lhe alguns minutos para
escrever a sua resposta.

Diga: Estar num grupo pequeno vai ajudar-te a
crescer como um discipulador. A tua classe de Escola
Dominical é um óptimo exemplo de um grupo pequeno.

Notas:
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Podem orar juntos, ler a Bíblia juntos e aproximarem-se de
Deus. Quais são algumas outras coisas que fazes na tua
classe de Escola Dominical para mostrar que és
discipulador?

Dê-lhe alguns minutos para escrever a sua resposta. Fale
sobre as maneiras pelas quais a sua classe da Escola Dominical o
ajuda.

Filipe, o Discipulador
Página 7 do livro Quem é Discipulador?

Leia Actos 8:5-6, 12. Depois pergunte: Onde é que
Filipe foi primeiramente fazer discípulos? Dê tempo às
crianças para responderem e pergunte: O que é que as pessoas
fizeram quando ouviram Filipe?

Em seguida, peça ao seu filho que leia Actos 8:14-17 e
responda à pergunta no seu livro. Discuta a resposta.

De seguida, leia Actos 8:26-39 em voz alta. Diga: Filipe
era um discipulador porque obedecia a Deus. Quem disse
a Filipe para descer a estrada de Jerusalém? Dê-lhe tempo
para responder.

Depois faça as seguintes perguntas:
Quem é que Filipe encontrou no caminho?
Onde é que este homem tinha estado?
O que é que o homem estava a fazer no carro?
O que é que o Espírito Santo disse a Filipe para
fazer?
Pergunte: Como é que Filipe discipulou o etíope?

Dê-lhe para responder e depois peça-lhe que escreva a resposta
no seu livro. Pergunte: Como é que o etíope se sentiu por ser
um seguidor de Jesus? Depois de responder, peça-lhe que
escreva a resposta no seu livro.

Notas:


