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O que é um discípulo?

Que palavras usarias para descrever
um discípulo de Jesus?

Procura este símbolo para
descobrires as palavras que
te ajudam na tua
caminhada cristã. Estas,
são palavras especiais às
quais chamamos
Palavras de Fé.

Estamos muito contentes por quereres descobrir mais sobre
como ser um discipulador. Fazer discípulos é uma das formas
mais importantes de servir a Jesus. O último mandamento de
Jesus aos discípulos foi: “... ide, ensinai todas as nações ...
batizando-as... ensinando-as a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado” (Mateus 28:19-20).

Este livro vai ajudar-te a entender quem é um discipulador e o
que podes fazer para te tornares num. Os teus pais e o teu
pastor vão ajudar-te se tiveres dúvidas.

"... vão e façam discípulos de todas as nações"
(Mateus 28:19)

Querida Criança,



Um discípulo é uma pessoa que segue
os ensinos e o exemplo de outra
pessoa. Jesus chama-te para seres um
seguidor dos Seus ensinamentos.

Os discípulos de Jesus amam-No,
aprendem com Ele e obedecem-Lhe.
Eles vivem as suas vidas como Jesus
viveu a Sua.

Que frase simples Jesus usa para
chamar os Seus primeiros discípulos?

O que significa?

Que palavra é que Jesus usa em vez da palavra 'discípulo'?

O que é que diz que um discípulo fará?

Faz uma lista das pessoas que conheces que se encaixam na
descrição de discípulo.

Consideras-te um discípulo?

Uma pessoa que escolhe seguir Jesus
e viver como Ele viveu e ensinou.

O que achas que significa seguir Jesus?

Lê João 1:26

Discípulo

Lê Mateus 4:19

Lê João 15:14



Os cristãos precisam de pessoas que orem por
eles, os ouçam, os ensinem, os corrĳam, os amem e
sejam corajosos o suficiente para lhes dizer se fizeram
alguma coisa errada. Quando te tornaste cristão,
escolheste o caminho para seguir Jesus. Essa escolha
conduziu-te ao caminho do discipulado. O discipulado
é uma viagem para a vida toda.

Várias pessoas ajudaram-te a crescer no teu
relacionamento com Jesus Cristo e querem
ajudar-te a tornares-te um discípulo melhor.
Nomeia algumas das pessoas que te ajudaram
a tornares-te um melhor discípulo de Jesus.

Discipuladores de Paulo
O apóstolo Paulo escreveu 13 livros no Novo Testamento. Ele
plantou muitas igrejas e fez muitos discípulos. Sabias? Antes
de Paulo ser um discipulador, ele contou com várias pessoas
que o ajudaram a tornar-se num discípulo!

Quem foi a primeira pessoa a discipular Paulo?

O que é que Ananias fez para discipular Paulo?

Quem foi a seguinte pessoa a discipular Paulo?

O que é que Barnabás fez para discipular Paulo?

Lê Actos 9:10-12; 17-19

Lê Actos 9:26-28

Quem te discipulou?



Uma pessoa que recebeu Jesus
Cristo como Salvador e melhor
amigo.

Cristão

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
como para o discipulador.
Vejamos alguns dos
benefícios e obstáculos.

Lê os seguintes versículos da Bíblia
para descobrires alguns benefícios.

Quais são alguns
dos obstáculos
para ser um discipulador?

Gálatas 6:9

As tuas más escolhas podem
ser obstáculos para que sejas
um discipulador!

Hebreus 10:25

Se não cresceres como
discípulo, não poderás ser
um discipulador para
outros.

Que outros obstáculos
podem existir?

João 13:35

Romanos 15:14

1 Tessalonicenses 5:11

Tiago 5:16

Benefícios

Obstáculos

Benefícios
e Obstáculos



Há muitas maneiras de seres um discipulador.
Aqui estão algumas ideias.

Uma das melhores formas de seres discipulador é partilhares com
outras pessoas como te tornaste um discípulo. Usa o espaço
abaixo para descreveres como te tornaste discípulo de Jesus.

Outra maneira de ser um discipulador é contar aos outros o que
Deus está a fazer na tua vida agora! No espaço abaixo, descreve
como Deus te ajudou recentemente.

Estar num grupo pequeno vai ajudar-te a crescer como discípulo e a seres
discipulador de outras pessoas. A tua classe da Escola Dominical é um óptimo
exemplo de um grupo pequeno. Durante a Escola Dominical tens a oportunidade
de estudar a Bíblia com outras pessoas, orar com elas e juntas, aproximarem-se
de Deus. Que outras coisas fazes na tua classe de Escola Dominical que mostrem
que és um discipulador?

Como posso ser um discipulador?

Sabias que?



Filipe, o Discipulador

Onde é que Filipe foi primeiro para ser discipulador?

Quem ajudou Filipe a fazer discípulos em Samaria?

Filipe foi um discipulador porque obedeceu a Deus. Por
meio de quem é que Deus disse a Filipe para ser um
discipulador?

Como é que Filipe foi um discipulador para o etíope?

O que é que o etíope sentiu em relação a ser um
seguidor de Jesus?

O que é que as pessoas fizeram quando ouviram Filipe?

Lê Actos 8:5-6, 12

Lê Actos 8:14-17

Lê Actos 8:14-17



E agora?

Os discípulos de Jesus são chamados para fazer discípulos. Jesus deu aos
Seus discípulos a Grande Comissão. Jesus disse,

“... ide e fazei discípulos de todas as nações...” (Mateus 28:19).

A Grande Comissão é para nós hoje. Os discípulos de Jesus devem
ser discipuladores.

Lista três pessoas que poderias discipular:

1. Ora pelas pessoas da tua lista. Pede a Deus para te ajudar
a encontrar formas de discipulá-las.

2. Partilha a tua história com elas. Anteriormente descreveste
como te tornaste discípulo. Procura um momento para
partilhares a tua história com as pessoas da tua lista.

3. Estuda e ora com elas. Procura encontrar-te com elas para
que se possam aproximar de Deus juntas. Podes pedir a
um adulto que te ajude a formar um grupo pequeno para
lerem a Bíblia e orarem juntos.

4. Continua a crescer como discípulo. É importante que
continues a crescer e a aproximares-te mais de Deus,
enquanto discipulador. De que formas te podes aproximar
mais de Deus?
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Quem é que posso discipular?


