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FALANDO SOBRE O



D  é uma
expressão de amor



Devemos lembrar
que os

Discípulos
são de 

J  

e não nossos



D  é
ajudar a alguém
a seguir Jesus
de forma deliberada



D  é exercer uma boa influência 
de forma deliberada para que a pessoa

se torne mais parecida com Jesús



Um cristão é 
um discípulo que discipula



J

A condição fundamental para discipular 
alguém    



Toda condição de
SER discípulo, é o que nos

condiciona a FAZER discípulo.

Quando alguém
   ,

deixa de fazer discípulos.



Um discípulo 
de Jesus 
segue os 

passos dEle e 
vive como 
Ele viveu

Jesus

Discípulo



É negar a si 
mesmo e tomar a 
cruz diariamente 

e segui-Lo.
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N    D , 
   
   



"Porque Deus não é injusto para ficar 
esquecido do vosso trabalho e do amor que 

evidenciastes para com o seu nome, pois 
servistes e ainda servis aos santos." 

(Hebreus 6:10 RA)



"Depois de terem comido, perguntou Jesus a 
Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me 

mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, 
Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: 

Apascenta os meus cordeiros." 
(João 21:7 RA)
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Todos nós influenciamos pessoas,
para o bem ou para o mal



"Não vos enganeis: as más conversações 
corrompem os bons costumes."

(1 Coríntios 15:33)



"Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que 
um pouco de fermento leveda a massa toda?"

(1 Coríntios 5:6)



"Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, 
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta 
senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a 

cidade edificada sobre um monte"
(Mateus 5:13-14)



"nem se acende uma candeia para colocá-la 
debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia 

a todos os que se encontram na casa. Assim 
brilhe também a vossa luz diante dos homens, 

para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus."

(Mateus 5:15-16)



"Então, ele me disse: A minha graça te basta, 
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De 

boa vontade, pois, mais me gloriarei nas 
fraquezas, para que sobre mim repouse o 

poder de Cristo."
(2 Coríntios 12:9)



"Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo 
quis, e vieram para junto dele. Então, designou doze 

para estarem com ele e para os enviar a pregar"
(Marcos 3:13-14)



"Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por 
isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles 
lugares; pois todos sabiam que seu pai era grego."

(Atos 16:3)



Existem 
pessoas que 
querem ter 
ovelhas...

  
  
...



Existem 
pessoas que 
querem ter 
filhos...

  
  

...



Existem 
pessoas que 
querem ter 
uma esposa...

  
  
...
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"Pois o próprio 
Filho do Homem 
não veio para ser 
servido, mas para 
servir e dar a sua 
vida em resgate 
por muitos."

(Marcos 10:45)
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"o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e 
ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim 

de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo; 
para isso é que eu também me afadigo, 

esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia 
que opera eficientemente em mim."

(Colossensses 1:28-29)



"Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa 
em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus 
em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a 

nossa glória e a nossa alegria! "
(1 Tessalonicenses 2:19-20)
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"Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é 
lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o 
meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de 
um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo 

de partir e estar com Cristo, o que é 
incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é 
mais necessário permanecer na carne. E, convencido 
disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com 

todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé"
(Filipenses 1:21-25)
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É o 
desenvolvimento 
da fé das pessoas, 
apresentá-las 
maduras.



"Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e 
prudente, a quem o senhor confiará os seus 

conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? 
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, 

quando vier, achar fazendo assim."
(Lucas 12:-42-43)


