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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
Estou publicando este material, preparado com carinho, para ajudar as igrejas 
cristãs a fazerem discípulos para Cristo.  
 
Esta apostila não é apenas um roteiro para o preletor, mas um material 
especialmente elaborado para o estudo cuidadoso do aluno e compartilhamento em 
sua igreja depois do seminário de discipulado. 
 
É nosso desejo que este seminário enriqueça a sua vida espiritual e ministerial e que 
você repasse os conhecimentos adquiridos para outras pessoas, inclusive formando 
grupos de estudo desta apostila em suas igrejas, para que essas pessoas também 
sirvam melhor ao Senhor. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Permitida a reprodução deste material exclusivamente para estudo pessoal e 

treinamento de líderes em igrejas e instituições educacionais cristãs, se mantidos  

o nome do autor, título e conteúdo inalterados. Proibido o uso comercial e o 

plágio, na forma da lei. 

Contato: marianomarques2020@gmail.com 
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PARTE 1 
 

DISCIPULADO CRISTÃO 
 

Os homens dependem uns dos outros, e suas vidas, de muitas maneiras, 
se moldam umas pelas outras – Dicionário  Internacional de Teologia do 
Novo Testamento, Edições Vida Nova, página 578. 

 
O que significa a palavra discípulo? 
 
Significa seguidor, aprendiz e imitador de um mestre; praticante dos ensinamentos 
de um mestre. Alguém que está procurando se tornar semelhante ao seu mestre 
naquilo que está aprendendo dele e no exemplo que vê nele. 
 
A palavra discípulo está relacionada com a palavra disciplina. Isso significa que ser 
discípulo de um mestre implica aprender a se disciplinar voluntariamente na prática 
daquilo que está aprendendo do seu mestre. Isso pode implicar mudanças internas 
e externas profundas. 
  
Nos evangelhos, discípulo é cada um dos doze homens que atenderam ao chamado 
de Jesus para segui-lo e serem por ele discipulados.  Vendo as multidões, Jesus subiu 
ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele (Mateus 5.1). 
 
Seguir a Cristo como seu discípulo implica abrir mão de tudo o que já se aprendeu 
da  tradição cultural e religiosa para aprender a viver um novo estilo de vida 
orientada pelos ensinamentos do Mestre, ou seja, pelos princípios do Reino de 
Deus.  
 
 Ser um discípulo de Cristo significa estar nele e viver nele. E esta é a vontade de 
Deus para nós (Mateus 12.46-50;  Marcos 3.31-35). 

 

A fidelidade do discípulo ao seu Mestre e Senhor 

É crucial a fidelidade do discípulo ao seu Senhor. A essência do 
discipulado se acha no cumprimento, pelo discípulo, do seu dever de ser 
testemunha do seu Senhor durante toda a vida (Dicionário Internacional 
de Teologia do Novo Testamento, vol 1). 
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Todo aquele me confessar diante dos homens, também o Filho do 
homem o confessará diante dos anjos de Deus; mas o que me negar 
diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus (Lucas 12.8-
9). 

 
Em Atos dos Apóstolos, discípulos eram aqueles que haviam crido em Cristo e 
seguiam seus ensinamentos e lhe eram fieis. 
 

 E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos 
discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo (Atos 
9.26). 
 

ATIVIDADE EM GRUPO E INDIVIDUAL 
 
1.Para reflexão em pequenos grupos e compartilhamento como todos os 
participantes:   
 
Pelo ponto de vista de Jesus, o que significa: 
 

a) confessá-lo diante dos homens. 
b) negá-lo diante dos homens. 

 
2.Para reflexão individual em atitude de oração (2 minutos).  
Escreva suas respostas no verso da página da sua apostila. Não precisa 
compartilhar, a menos que você queira fazer isso para enriquecer outras pessoas. 
 
Reflita e responda: Em quais situações recentes ou distantes neguei o meu Senhor 
diante das pessoas? O que vou fazer para corrigir isso nas próximas vezes que essas 
situações ou outras semelhantes acontecerem? 

 
Discipulado na tradição cristã 
 
Na tradição cristã desde a Idade Média (séculos V ao XV depois de Cristo) até o 
presente, a ideia de discipulado nas igrejas é o ensino de doutrinas cristãs básicas a 
um grupo de pessoas novas convertidas, com o propósito de ajudá-las a se firmarem 
em sua fé.  
 
Discipulado no Novo Testamento 

 
No Novo Testamento, o discipulado tem dois aspectos fundamentais: 
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Primeiro, é o processo de aprender e praticar os ensinamentos de  Jesus com o 
propósito de sermos semelhante a Ele na sua maneira de  ser e viver, ou seja, no seu 
caráter, seu amor, sua compaixão, vida  santificada, enfim, viver em submissão à 
vontade do Pai conforme revelada na Palavra de Deus.   
 
Segundo, é o processo de nos reproduzirmos na vida de outras pessoas, ajudando-as 
a também se tornarem imitadoras de Cristo no ser o no viver.  
 
Ou seja, discipulado é a influência continuada e duradoura que um discípulo de 
Cristo exerce sobre outra pessoa ou um grupo com o propósito de torná-los 
imitadores de Cristo. 
 

PARTE 2 
 

O DISCIPULADO DE CRISTO 
 

O discipulado de Cristo é um caminho estreito. É o caminho da vida disciplinada 
pelos ensinamentos do Senhor. Mas é também um caminho cheio de alegria interior 
produzida pelo Espírito Santo. 
 
Jesus é o único caminho da vida eterna. E o único meio de obtê-la é viver nele. Viver 
em Cristo significa viver os ensinamentos dele e cheio do Espírito Santo. Os 
ensinamentos dele, quando vividos, nos santificam e vão, progressivamente, nos 
transformando na semelhança dele. 
 

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem 
ao Pai, senão por mim (João 14.6). 
 
Na verdade, na verdade lhes digo que aquele que crê em mim tem a 
vida eterna. (João 6.47). 

 
O propósito do discipulado de Cristo 
 
O propósito do discipulado de Jesus era preparar homens para pescarem outros 
homens.  
 

Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. 
(Marcos 1.17). 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/6+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/47+
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A chamada para o serviço no discipulado de Jesus 
 

Para entender o discipulado de Jesus é importante reconhecer que a 
chamada para ser discípulo  sempre inclui a chamada ao serviço 
(Marcos 1.17 e Lucas 5.10) – Dicionário Internacional de Teologia do 
Novo Testamento, vol 1). 

 
A palavra serviço contém a ideia de servir. Nesta vida, servimos a Cristo sendo suas 
testemunhas e ministrando às necessidades das pessoas com o nosso tempo, nossa 
assistência em suas carências financeiras, emocionais, de limitação física, relacionais 
e influenciando pessoas para Ele com o nosso testemunho, não apenas falando dele, 
mas também vivendo os ensinamentos dele.  
 
Fomos chamados para frutificar 
 
É fundamental entendermos isso: Como discípulos de Cristo, fomos chamados para 
dar frutos, e não apenas folhas e flores! E frutos que permaneçam para a 
eternidade! 
 

Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, 
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em 
meu nome (João 15:16). 

 
Base bíblica do discipulado no Novo Testamento 
 

Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes 
indicara. 
Quando o viram o adoraram; mas alguns duvidaram. 
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei 
sempre com vocês, até o fim dos tempos (Mateus 28:16-20  NVI). 
 

A quem Jesus ordenou fazer discípulos? 
  
A qualquer dos seus seguidores? Não. Aos seus discípulos. Ou seja, antes de fazer 
discípulos para Cristo, precisamos nos tornar discípulos dele. Só discípulos de 
verdade podem fazer discípulos de verdade para Cristo. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15/16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/16-20
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Em que consistiu o discipulado de Cristo? 
 
É interessante notar que o discipulado de Jesus não consistiu no ensino de 
doutrinas, e, sim, no ensino dos princípios do reino de Deus e na preparação dos 
discípulos para pregar o evangelho e fazer outros discípulos de todos os povos e 
grupos étnicos nas suas respectivas culturas. 
 
Leia e estude o Sermão do Monte, em Mateus capítulos 5 a 7, para o resumo dos 
ensinamentos do Senhor Jesus aos seus discípulos de todos os tempos, inclusive na 
atualidade. 
 
Como acontece o discipulado 
 
O ensino e a aprendizagem no processo de discipulado de pessoas chamadas por 
Cristo para servi-lo acontece de duas maneiras:  
 
Teórico – O discipulador ensina às pessoas que está discipulando os ensinamentos 
de Jesus e seus apóstolos registrados nos evangelhos e nas epístolas. Em momento 
oportuno, outros livros da Bíblia também poderão ser lidos e estudados, e até 
mesmo livros inspiradores sobre vida cristã autêntica.  
 
Prático – O discipulador encoraja e orienta as pessoas que está discipulando como 
colocar em prática os ensinamentos do Senhor na vida e circunstâncias do dia a dia. 
Por exemplo, como exercitar o ensino de perdoar as pessoas que nos ofendem e 
orar por aquelas que não gostam de nós ou nos perseguem. 
 
Como o discipulador sabe se o discípulo aprendeu? 
 
A aprendizagem no discipulado  só aconteceu e se consolidou de verdade quando a 
pessoa que está sendo discipulada   consegue reproduzir, com o mínimo de esforço,  
aquilo que o discipulador ensinou e isso se incorporou à sua maneira de pensar e 
viver. Claro, isso leva tempo!  
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PARTE 3 
 
O DISCIPULADO E A BUSCA DA SEMELHANÇA DE CRISTO 
 

A semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos 
predestinou (John Stott, Discípulo Radical, página 24) 

 
O modelo de discipulado ordenado por Jesus tem os seguintes aspectos: 
 
Primeiro: Tornar-se discípulo dele e buscar a semelhança dele no  presente para que 
também sejamos semelhantes a Ele na eternidade. 
 
Nesse aspecto, o discipulado é  um processo de aprendizagem e vivência dos 
ensinamentos de Cristo e de crescimento continuo na semelhança dele enquanto 
vivermos.  Semelhança aqui e agora no seu caráter, no seu amor, na sua compaixão, 
na sua tolerância e especial empatia com os fracos e faltosos. Semelhança na sua 
vida santificada e consagrada para viver neste mundo fazendo a vontade do Pai,  na 
esperança de viver para sempre com  Ele, Cristo, e ter a sua semelhança na glória 
celestial e eterna.  
 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que 
haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar seremos 
semelhantes a ele, porque haveremos de ser semelhantes a ele, porque 
haveremos de vê-lo como ele é. 
E a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim 
como ele é puro (1 João 3.2-3). 

 
Segundo, fazer outros discípulos para Cristo. Isso implica no seguinte:  
 

 Evangelizar, ou seja, compartilhar com outras pessoas o evangelho salvador 
de Cristo. 

 Batizar as pessoas que creram no evangelho e receberam Cristo com seu 
Salvador. 

 Ensinar às pessoas convertidas, novas na igreja ou veteranas, a guardar todas 
as coisas que Jesus ordenou. 
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Discipulado de novos convertidos 
 
No discipulado tradicional de novos convertidos praticado nas igrejas cristãs, a  
preocupação é ensinar a eles  as doutrinas bíblicas básicas que acreditamos vão 
ajudá-los a se firmarem na fé. Ou seja, embora nossa intenção seja a melhor 
possível, valorizamos mais o conhecimento de doutrinas bíblicas do que conhecer o 
Senhor e viver os ensinamentos dele.  Claro que isso precisa ser repensado e 
mudado.  
 
No modelo do discipulado dado pelo Senhor na  Grande Comissão, o foco do 
discipulado é ensinar as pessoas  convertidas o que Ele ordenou e  ensinou, 
encorajando-as a praticar em suas vidas esses mandamentos e ensinamentos do 
Senhor, e estabelecer um relacionamento pessoal de submissão e amor divino com 
Ele. Esse amor que o Espírito Santo coloca em nossos corações. 
 
O estudo de  doutrinas bíblicas 
 
Estudar doutrinas bíblicas é uma das coisas mais empolgantes na busca do 
conhecimento das verdades divinas. Mas não é o conhecimento dessas doutrinas 
que transforma as pessoas em discípulas de Cristo. 
  
Também, apenas a aprendizagem dos ensinamentos de Cristo para a vida não 
transforma as pessoas em discípulas dele. O que as transforma em discípulas dele é 
a aprendizagem dos ensinamentos dele e a prática, a vivência desses ensinamentos. 
Sem essa prática, sem essa vivência dos ensinamentos do Senhor, o que temos é 
apenas discipulado religioso. 
 

 Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que eu digo? 
(Lucas 6.46). 
 

Resultado da fidelidade à tradição no discipulado 
 
Por fidelidade à tradição, ao invés de levarmos as pessoas que estão sendo 
discipuladas diretamente para a Bíblia, utilizamos materiais alternativos, os quais 
têm sua importância, mas nem de longe podem substituir a Bíblia como material 
didático de discipulado.  
 
O resultado da fidelidade à tradição de discipular ensinando doutrinas bíblicas  a 
pessoas novas convertidas é um discipulado superficial que ajuda essas  pessoas a 
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entenderem doutrinas bíblicas básicas, mas não a conhecer o Senhor e seus 
ensinamentos e obedecê-lo. E muito menos amá-lo. 
 
Por outro lado, passamos para elas, sem palavras, a ideia de que ter conhecimentos 
de doutrinas bíblicas é mais importante do que conhecer o Senhor e seus 
ensinamentos. E também, que ler a Bíblia e orar regulamente para melhor conhecer 
o Senhor e fortalecer a vida espiritual não tem muita importância. Claro, não é isso o 
que queremos, mas é isso o que fazemos. 
 
O exemplo inspirador do discipulado da igreja primitiva 
 
Os cristãos da igreja primitiva revolucionaram o mundo com o evangelho e muitos 
deram suas vidas por  Cristo, não porque conheciam doutrinas bíblicas,  mas porque 
conheciam o Senhor, o obedeciam e o amavam, tinham vida vigorosa de oração e 
jejum e eram cheios do Espírito Santo. E é isso que devemos plantar nas mentes e 
corações  das pessoas que estamos discipulando. 
 
Atenção, atenção! 
Discipulado superficial gera cristãos superficiais; discipulado religioso gera cristãos 
religiosos; discipulado bíblico gera cristãos espirituais e bíblicos. 
 
Alguns ensinamentos do Senhor para ensinarmos às pessoas que estamos 
discipulando para Cristo e encorajá-las a colocar em prática em sua vida: 
 

1.Seja a tua palavra sim, sim; não, não. O que disso passar vem do 
maligno (Mateus 5.37). 
 
2...amem os inimigos de vocês e orem pelos que perseguem vocês; para 
que  se tornem filhos do seu Pai celestial, porque ele faz nascer o seu sol 
sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês 
amam os que amam vocês, que recompensa vocês têm? Não fazem os 
publicanos também o mesmo (Mateus 5.44-47).  
 
3.Se  ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão 
tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai 
primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua 
oferta (Mateus 5.22-24). 
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4.Guardem-se de exercer a justiça de vocês diante das pessoas com o 
propósito de serem vistas por elas. Se fizerem isso, não terão galardão 
junto a seu Pai celestial (Mateus 6.1). 

Veja também os ensinamentos do senhor no chamado Sermão do Monte, em 
Mateus 5.1-9 e seguintes. 

Discipulado de pessoas que estão na igreja há muito tempo 

A  nossa tradição diz que discipulado é apenas para novos convertidos. No entanto, 
o discipulado deve e precisa ser praticado com pessoas novas convertidas e também 
pessoas que já têm muito tempo de igreja, e isso inclui nós pastores, embora nosso 
orgulho pastoral não favoreça isso.   

Toda pessoa da igreja precisa de ser discipulada. Toda pessoa na igreja deveria ter 
um discipulador, seja individualmente ou em grupo.  

Qual o material didático mais apropriado para discipular pessoas novas convertidas 
e veteranas? 

O material didático mais eficaz para discipular pessoas  convertidas a Cristo, sejam 
novas convertidas ou veteranas na fé,  são os evangelhos e as epístolas. Pode-se 
iniciar, por exemplo, pelo evangelho de Marcos, por ser menor que os demais. 
Depois Atos dos Apóstolos e, na sequência uma das epístolas mais fácies de estudar 
como as de Pedro e Tiago. 

É preciso levar as pessoas que estão sendo discipuladas a terem contato direto com 
todo o livro da Bíblia escolhido para leitura e estudo, desde o primeiro ao último 
capítulo, e não apenas trechos soltos. 

Ajudando pessoas a formarem  o hábito de orar e ler a Bíblia  

As pessoas que estamos discipulando aprendem a Bíblia se lemos e estudamos a 
Bíblia com elas e as estimulamos  a formar o hábito regular da leitura bíblica e da 
oração.. Isso é muito diferente de apenas usar a Bíblia para consultar versículos 
sobre um tema ou doutrina que estamos estudando. 

 Podemos elaborar perguntas dentro do capítulo que está sendo estudado e pedir 
para a pessoa ou pessoas responderem por escrito até o próximo encontro.  E 
estimulá-las a praticarem, ao longo da semana ou do mês,  um dos ensinamentos do 
Senhor contidos no livro que está sendo estudado.  
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Compartilhando no discipulado 

É importante pedir às pessoas que nos deem retorno de sua experiência de praticar 
aquele ensinamento escolhido para ser exercitado. Isso pode ser feito 
individualmente ou em grupo. Pode ser por escrito ou verbalmente. 

Quando é desenvolvido um clima de compartilhamento, sem censura, sejam 
individual ou grupal, as pessoas se edificam mutuamente, e o discipulador pode 
avaliar melhor o seu desempenho e o desenvolvimento da pessoa ou das pessoas 
que estão sendo discipuladas. 

 O discipulado será ineficaz se as pessoas aprenderem  os ensinamentos e 
mandamentos do Senhor, mas não os colocarem em prática. É dever do discipulador 
ensinar aos discipulandos os ensinamentos de Cristo, nos Evangelhos, e dos 
apóstolos, nas epístolas e encorajá-los a viver esses ensinamentos no dia a dia. 
 

PARTE 4 
 

DISCIPULADO RELACIONAL 
 
Este foi o método escolhido por Cristo para discipular: chamar 12 homens para se 
relacionarem com Ele no dia a dia e prepará-los para o ministério desafiador que 
Ele, o Pai e o Espírito Santo tinham para eles depois da sua morte e ressurreição. 
Isso implicava ensinar a eles as verdades do reino de Deus, ajudá-los a entender 
quem ele era de verdade, andarem juntos, comerem juntos, passar por situações 
juntos.  
 
O princípio da proximidade no discipulado 
 
No discipulado relacional, o princípio fundamental é a proximidade entre o 
discipulador e o discípulo. Essa proximidade é dificultada pelo relacionamento 
religioso, e não pessoal, entre as pessoas nas igrejas formais. Por outro lado, 
facilitado pelo relacionamento informal entres as pessoas nas igrejas informais, 
onde as pessoas tratam umas às outras simplesmente por seus nomes. 
 
Nesse tipo de discipulado, o discipulador passa a fazer parte da vida do discípulo: 
participa do dia a dia do discípulo, serve o discípulo com o seu tempo, sua atenção, 
seu interesse por ele. Envolve comprometimento um com o outro. No decorrer  do 
tempo, geram-se vínculos significativos entre discipulador e discípulo.  
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O discipulador ensina ao discípulo os princípios divinos do viver em Cristo e os 
ilustra com a sua vida no dia a dia. O discípulo aprende pela compreensão dos 
princípios divinos ensinados e pela observação da vida do discipulador em relação à 
vivência desses princípios.  
 
Quem discípula quem no discipulado individual e em grupo. 
 
Por causa da proximidade e dos vínculos que vão se formando entre discípulo e 
discipulador no decorrer do tempo, é aconselhável que o discipulado individual 
ocorra entre pessoas do mesmo sexo. Mas pode também ocorrer entre pessoas do 
sexo oposto se as circunstâncias o exigem, com os devidos cuidados por parte do 
discipulador para garantir a pureza moral e manter o relacionamento estritamente 
fraternal em Cristo. 
 
No discipulado em grupo, tanto um homem ou uma mulher pode discipular o grupo, 
tendo o cuidado de ser prudente quando em situações nas quais precise lidar ou 
aconselhar individualmente pessoa do outro sexo. A Bíblia nos ensina a não dar 
lugar ao diabo e que ele ruge em derredor procurando a quem possa tragar.  
 

 
PARTE 5 

 
O DISCÍPULO DE CRISTO 

 
Características básicas de um discípulo de Cristo 
 

1. Creu no evangelho e  recebeu Cristo como seu único Salvador do poder do 
pecado e da morte eterna (João 3.17,Atos 11.26). 

2. Passou pela experiência do novo nascimento (João 3.3-5). 
3. Sua vida é consagrada a Deus, ou seja, oferecida espontaneamente a Ele para 

viver de acordo com a vontade  Dele, por amor a Cristo, e o servir.  
 
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas 
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus (Mateus 7:2). 
 
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é 
bom; guie-me por terra plana (Salmos 143.10). 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/21+
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4. É um aprendiz dos ensinamentos de Cristo e está sempre querendo avançar 
nesse conhecimento. 

5. Deseja conhecer mais e mais o seu Senhor e desenvolver intimidade com Ele. 
6. Vive na firme esperança da volta de Cristo e da vida eterna em glória com Ele. 
7. Fala de Cristo para outras pessoas tanto com palavras como com a vida. 
8. Ama o Senhor e esse amor divino transborda em direção a outras pessoas. 

 
O amor do discípulo ao seu Senhor e Mestre 
 
O amor a Cristo é a principal característica de um verdadeiro discípulo de Cristo. E é 
esse tipo de discípulo que devemos ser e reproduzir. Amar a Cristo é fundamental 
no nosso viver e fazer qualquer coisa para Ele. É também o requisito indispensável 
para  o ministério cristão. No ministério, amar ao Senhor é mais importante do que 
ter boa formação teológica ou experiência ministerial. Quem ama a Cristo ama 
aqueles que são de Cristo e cuida bem deles. 
 

Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de 
João, você me ama realmente mais do que estes? " Disse ele: "Sim, 
Senhor, tu sabes que te amo". Disse Jesus: "Cuide dos meus cordeiros" 
(João 21:15). 
 
Pela terceira vez, ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me ama? " 
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez 
"Você me ama? " e lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes 
que te amo". Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas (João 21:17). 
 

 
Como sabemos se amamos a Cristo? 

 
Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada  
Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a palavra que 
ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou (João 14.23-24) 

 
Devemos pedir ao Senhor que nos dê amor profundo por Ele. É o tipo de oração na 
qual sempre somos ouvidos. E é também a única maneira de conseguirmos amá-lo 
de verdade. É Ele quem produz em nós, por meio do Espírito Santo,  amor 
verdadeiro por Ele. 

 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/21/15+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/21/17+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/24
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O discípulo permanecendo no amor  de Cristo 
 
Não basta amar a Cristo, é preciso permanecer no amor dele. E como podemos 
permanecer no amor de Cristo? 
 

Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor 
(João 15:9) 
 
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu 
amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em 
seu amor permaneço (João15:10). 
 

 
PARTE 6 

 
A MISSÃO MULTIPLICADORA DO DISCÍPULO 

 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos 
(Mateus 28:19,20). 
 

Os três momentos da nossa missão discipuladora para Cristo:  
 

1. Compartilhar o evangelho da salvação pela fé em Cristo em todos os 
lugares, a todos os tipos de pessoas e de povos, a começar pela nossa 
família, parentela, vizinhança, bairro, cidade, estado, país e outros 
lugares da terra. 
 

2. Batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas que 
acreditam no evangelho e aceitam Cristo como seu Salvador.  

 
3. Ensinar a essas pessoas os ensinamentos do Senhor e a obedecerem a 

Ele praticando esses ensinamentos como seu estilo de vida. 
 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/9+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/10+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/19,20
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A postura inadequada do discipulador 
 
Quando o discipulador passa para as pessoas que está discipulando  a ideia de que 
só tem o que ensinar e não o que aprender, produz desencorajamento porque o 
discípulo pensa que o discipulador está num nível espiritual tão elevado que ele, 
discípulo, nunca vai chegar lá. Inclusive, podemos aprender muito com as pessoas 
que discipulamos. E as edificamos quando compartilhamos isso com elas. 
 
A postura adequada do discipulador 
 
Quem discípula pessoas deve passar para elas a realidade de que também está 
buscando conhecer melhor o Senhor e viver seus ensinamentos. E que também 
falha em colocar esses ensinamentos em prática na vida familiar, relacional, pessoal, 
profissional, etc. Isso traz encorajamento e edificação para quem está sendo 
discipulado.  
 
O discipulador bom religioso 
 
O discipulador bom religioso geralmente é intolerante com as pessoas que não se 
enquadram dentro do seu entendimento do que é ser um bom cristão. Por isso se 
torna juiz dos fracos e faltosos. Geralmente é inflexível quanto à maneira como os 
cultos devem ser conduzidos. Para esse tipo de religioso, só existe uma maneira 
correta de cultuar a Deus: aquela que ele aprova. Tudo o que difere do seu padrão 
de pensamento está errado.  
 
Esse tipo de pessoa geralmente é amarga de espírito e  acumula mágoas e 
ressentimentos. E por isso é critica severa de tudo e de todos, especialmente dos 
seus pastores e líderes. Talvez tenha  boa formação teológica e vasto conhecimento 
bíblico, mas nada produz para o reino de Deus por causa do seu espírito e alma 
doentes que a deixa sem energia espiritual, mental e física para produzir para o 
Senhor. Mas geralmente quer estar em posições de liderança na igreja. 
 
Talvez esse discipulador seja influente na igreja e respeitado por causa dos seus 
conhecimentos, mas não ama o Senhor e nem vive os ensinamentos dele, embora 
conheça esses ensinamentos e até os ensine. 
 
Se um discipulador é apenas um bom religioso cristão, só poderá produzir um outro 
bom religioso cristão.  
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O que fazer com esse discipulador? 
 
Esse tipo de discipulador não edifica a igreja do Senhor. Por isso, deve ser convidado 
a deixar de ser discipulador durante um período de tempo e encorajado a ser 
acompanhado e discipulado em sua vida cristã pelo seu pastor ou por  outro 
discipulador de vida espiritual mais amadurecida. Após corrigida, pela graça do 
Senhor, sua deficiência, poderá novamente, após devidamente testado e aprovado, 
voltar a colaborar como discipulador. Mas esse processo pode levar anos. 
 
 Caso essa pessoa se recuse a essa disciplina de crescimento espiritual, mesmo assim 
é nossa responsabilidade amá-la e adotá-la nas nossas orações pedindo ao Senhor 
que ela seja espiritualmente transformada e venha a ser útil no reino de Deus. 
 
O discipulador espiritual 
 
No discipulado espiritual, o discipulador vai aos poucos e sabiamente introduzindo 
ao discípulo os ensinamentos do Senhor como uma realidade para ser vivida, e não 
apenas entendida e crida.  
 
O discipulador espiritual se empenha por ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ama 
o Senhor e os ensinamentos dele. Por isso, desenvolve a disciplina de uma vida de 
oração e reflexão bíblica, a fim de  conhecer mais e mais o Senhor e de viver pela 
perspectiva de Deus. E isso envolve também uma vida de serviço ao Senhor 
compartilhando do amor dele com outras pessoas.  
 
Como o discipulador espiritual inspira seus discípulos 
 
O discipulador só consegue influenciar espiritualmente seus discípulos de maneira 
convincente naquelas coisas que ele vive ou está se empenhando por viver.   
 
Repetindo, sem a vivência do que se ensina, mesmo sendo os ensinamentos do 
Senhor, não há discipulado espiritual e, sim, discipulado religioso.  
 
É fundamental que o discipulador passe para o discípulo a ideia de que a vida cristã 
autêntica não é um mero discurso religioso, mas, sim, um estilo de vida orientado e 
disciplinado pelos ensinamentos do Senhor Jesus. É um comprometimento pessoal 
com Cristo sem reservas. É um relacionamento espiritual com Ele, no qual Ele é o 
nosso Senhor e nós seus servos. 
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A quem as pessoas que estão sendo discipuladas imitam  primeiro? 
 
No discipulado, as pessoas se tornam primeiramente discípulas do discipulador, e só 
depois vão se tornando discípulas de Cristo, isto é, se o discipulador é de fato 
discípulo de Cristo, embora com suas imperfeições. O apóstolo Paulo expressa isso 
da seguinte maneira: 
 

Sejam meus imitadores, como também eu  sou de Cristo (1 Coríntios 
11.1). 
Realmente, vocês se tornaram imitadores nosso e do Senhor...de 
maneira que vocês se tornaram o modelo para todos os crentes na 
Macedônia e Acaia (1 Tessalonicenses 1.6-7) 

 
No discipulado, a primeira atitude do discípulo é imitar o discipulador. Ele é o seu 
primeiro modelo. Daí ser fundamental que o discipulador seja realmente discípulo 
do Senhor, ou, pelo menos, estar se empenhando por ser.  
 
Portanto, precisamos ter clara consciência de que a nossa missão discipuladora para 
o nosso Senhor é uma responsabilidade de hoje e que suas consequências são 
eternas, tanto para nós como para as pessoas que discipulamos. E não existe nesta 
vida nenhuma glória maior do que aquela de ajudar pessoas a amar a Cristo, 
obedecê-lo e se tornarem suas discípulas e testemunhas neste mundo. 

 
 

PARTE 7 
 

A VIDA DE ORAÇÃO DO DISCIPULADOR 
 
É fácil perceber as marcas da oração numa pessoa que ora, vigia,  ama e obedece  o 
Senhor. 
 

A maioria dos cristãos  não percebe que é chamada  para uma relação 
mais profunda, interior, com seu Senhor. Mas todos nós fomos 
chamados  às profundezas de Cristo, do mesmo modo que fomos 
chamados para a salvação – Jeanne Guyon, Através da Oração, Editora 
dos Clássicos,página 13. 
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Richard Foster diz: 
 

De todas as disciplinas  espirituais, a oração é a principal, porque nos 
conduz a uma comunhão perene com o Pai. A meditação nos introduz à 
vida interior; o jejum é um meio que a acompanha; e o estudo 
transforma a mente, mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir 
mais profundo e elevado do espírito humano. 
 
Orar é mudar de vida. A oração é a principal via usada por Deus para 
nos transformar.  Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a 
oração de lado, e ela não será uma característica perceptível em nossa 
vida. 
 
Todos os que caminharam com Deus consideravam a oração  a 
atividade principal da vida - Celebração da Disciplina, Editora Vida, 2ª 
Ed., paginas 67 e 68. 

 
A oração como prática e estilo de vida é uma disciplina espiritual inseparável  da  
nova vida em Cristo. É um hábito natural  na vida de um verdadeiro discípulo ou de 
uma verdadeira discípula do Senhor. Richard Foster ensina que a oração verdadeira 
é algo que se aprende.  Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar 
(Lucas 11.1). 
 
Acrescenta Foster que um dos aspectos cruciais desse aprendizado é entrar em 
contato com Deus, de forma que a vida e o poder divinos possam fluir através de 
nós em benefício de outras pessoas.  
 
nos incentivando a orar 
 

Peçam, e será dado a vocês; busquem e acharão; batam, e será aberto  
para vocês. Pois todo aquele que pede recebe; aquele que busca 
encontra; e, a quem bate será aberto (Mateus 7.7-8). 

 
Alguns tipos de oração 
 

1. Oração de busca da vontade divina  
 
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o 
Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer 
(Atos 9:6) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/9/6+
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Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te, e vai a 
Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer (Atos 22:10) 
 

2. Oração quando o Senhor quer fazer a nossa vontade 
 
Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja (Lucas 18:41). 
 

3. Oração quando não podemos fazer nada para mudar a situação 
 
E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a 
vontade do Senhor (Atos 21.1). 
 

4. Oração quando a nossa vontade está em conflito com a vontade de Deus 
 
E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de 
mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade (Mateus 26:42). 

        
5.  A oração secreta (ou em solitude)  

 
PARTE 8 

 

PRATICANDO A ORAÇÃO  SECRETA (OU EM SOLITUDE) 
 

A oração secreta, fervorosa, confiante está na raiz de toda santidade 
pessoal – William Carey. 
 

A oração secreta é aquela na qual estamos a sós com o Senhor, ou seja, ficamos em 
solitude com Ele. Nos disciplinamos em  separar, com frequência, um tempo para 
estar a sós com Ele em oração. 

 
O Senhor nos ensina a orar em secreto (ou em solitude). 

 
Tu, porém, quando orares, entra no eu quarto e, fechada a porta, orarás 
a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará (Mateus 6.6). 
E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em 
caindo a tarde, lá estava ele só, orando (Mateus 14.23). 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/22/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/18/41+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/21/14+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/26/42+
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É o tipo de oração na qual sentimos liberdade de abrir os porões da nossa alma 
diante do Senhor e pedir que nos cure e nos purifique de todas as coisas que estão 
ali em desarmonia com a vontade e a santidade dele para nós  como seus servos e 
filhos ou filhas de Deus.   
 
A prática da oração secreta permite nos desnudarmos plenamente diante do 
Senhor, a derramar diante dele nossas preocupações, tristezas, alegrias, pecados 
ocultos no íntimo, e desenvolver intimidade com Ele. 
 
É o tipo de oração na qual nos desnudamos diante do Senhor sem reservas. 
Queremos que  Ele veja tudo o que está nos nossos pensamentos e no mais 
profundo dos nosso ser. Queremos que Ele sonde as profundezas do nosso ser.  
 
É a oração da nudez total diante do Senhor. É a oração da total transparência e 
quebrantamento diante do Senhor. É a oração na qual vemos quem realmente 
somos e aprendemos a desfrutar do amor incondicional do nosso Senhor, Jesus 
Cristo, e do nosso Pai celestial. 
 
Oração em secreto, ou em solitude,  fazia parte da vida de Jesus.  
 

E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em 
caindo a tarde, lá estava ele, só (Mateus14.23). 

 
Dois tipos de oração secreta (ou em solitude) 
 

1. Oração contemplativa  
2. Orar a Palavra do Senhor  

 

PARTE 9 
 

A ORAÇÃO CONTEMPLATIVA 
 
O que significa contemplar? 
 
Contemplar significa olhar de maneira fixa, concentrada e demorada, sem  pressa, 
com a atitude interior de admiração, procurando descobrir toda a beleza e riqueza 
de detalhes do que se está contemplando. A contemplação profunda pode   
envolver nossa  mente, espírito, alma e corpo. 
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Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do 
Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor 
(Salmos 27.4). 

 
O que é oração contemplativa? 
 
A oração contemplativa é  a oração voltada para dentro de nós e na qual a nossa 
mente, o nosso espírito, alma e corpo se colocam inteiramente na presença do 
Senhor e desfrutam, em adoração, do gozo espiritual dessa maravilhosa presença.  
 
Oração contemplativa é a oração sem pressa, na qual nos detemos na presença de 
Deus em adoração profunda, em contemplação a Ele. Podemos fazer essa oração 
em qualquer lugar onde estejamos a sós com o Senhor, seja em ambiente fechado 
ou ao ar livre. 
 
Nesse tempo a sós com o Senhor, a  oração brota das profundezas da alma e do 
espírito,  e  não apenas da mente. Nesse tipo de oração, falamos ao Senhor e 
também ficamos quietos em silêncio e adoração. Queremos que Ele também fale 
conosco, ao nosso espírito, à nossa mente. Nos mantemos concentrados nele o 
tempo todo.  
 
Treinando nossa mente a entrar e permanecer na presença do Senhor 
 
Nesse tipo de oração, precisamos treinar nossa mente para entrar na presença de 
Deus e permanecer ali, quieta, concentrada nele, sem divagações. É um exercício 
espiritual consciente e proposital  a ser praticado até conseguirmos que a nossa 
mente, espírito e  alma se aquietem na presença do Senhor em adoração.   

 
Uma cristã de vida profunda de oração da segunda metade do século XVII 
compartilha conosco a sua experiência de como se exercitar nesse  tipo de oração 
(¹): 

 
Antes de tudo, chegue à presença do Senhor pela fé. Estando diante 
Dele, conserve-se voltado para o seu interior, para o seu espírito até que 
sua mente esteja recolhida e você perfeitamente tranquilo diante Dele. 
Agora, quando toda sua atenção estiver finalmente voltada para 
dentro, e sua mente estiver colocada no Senhor, simplesmente 
permaneça quieto diante Dele por um pouco.  
 



 DISCIPULADO – VIVENDO E ENSINANDO AS RIQUEZAS DE CRISTO 
  

23 
 

Talvez você comece a desfrutar da percepção da presença do Senhor. Se 
for assim, não tente pensar  em nada. Não tente fazer nada. Enquanto 
permanecer esse senso da presença do Senhor, apenas permaneça 
assim. Permaneça diante Dele exatamente como está. 

 

A consciência da presença do Senhor aos poucos começará a diminuir. 
Quando isso acontecer, diga algumas palavras de amor ao Senhor ou 
simplesmente invoque o Seu nome. Faça isso quieta e gentilmente, com 
um coração de fé. Fazendo assim, mais uma vez você será devolvido à 
doçura da sua presença.  Você descobrirá que, uma vez mais retorna 
àquela doçura do completo gozo que, há pouco, você experimentou. 
 
Ao aproximar-se do Senhor, em oração, tenha o coração pleno de amor 
verdadeiro, um amor que nada procura para si próprio. Tenha um 
coração que nada retira do Senhor, mas que apenas deseja agradá-lo e 
fazer a Sua vontade (Jeanne  

 

 
PARTE 10 

 
ORAR A PALAVRA 

 
Orar a Palavra de Deus também envolve a adoração e a contemplação. 
Orar  a Palavra é meditar nela em quietitude  no nosso tempo a sós com o Senhor,  
deixando o Espírito Santo ministrar a nós o que Deus está nos falando naquela 
passagem bíblica na qual estamos meditando. Enquanto meditamos na Palavra, 
devemos perguntar: “Senhor, o que estás ministrando para mim nesta passagem da 
tua Palavra?”. 
 
Ao orar a Palavra, permanecer sensível ao Espírito Santo. 
 
Pode ser que o Senhor esteja ministrando para nós, naquele texto, uma exortação 
em amor, porém forte o suficiente para vermos o nosso pecado e nos 
arrependermos; pode ser uma palavra de conforto cheia de amor  para nos acalmar 
o espírito e a alma; pode ser uma palavra nos atraindo para mais perto dele ou nos 
mostrando claramente o nosso pecado oculto que nunca tivemos coragem de 
encarar de frente. 
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Quando o Senhor faz isso, é porque está querendo que os confessemos a Ele, lhe 
peçamos perdão e continuemos a trabalhar aqueles pontos de fragilidade na 
presença dele no nosso dia a dia. O propósito disso é que Ele quer nos purificar 
naquela área da nossa vida.   Pode ser também que o  Senhor traga à nossa mente 
pessoas ou situações pelas quais quer que intercedamos.  Devemos permanecer 
sensíveis ao mover do Espírito Santo dentro de nós 
 
Orando o que o Espírito Santo nos ministrou na Palavra do Senhor 
 
Depois que o Senhor, pelo seu Espírito, ministrou ao nosso espírito, alma e mente o 
que Ele quis nos ministrar, fazemos daquela passagem bíblica a nossa oração. Mas 
para que essa nossa oração seja eficaz, é necessário que estejamos querendo 
realmente viver o que o Senhor nos ministrou.  
 
A oração da Palavra requer total transparência e autenticidade diante do Senhor. 
Sem isso, ela se esvazia de sentido para nós e de significado para o Senhor. 
 
Exemplo 1  de orar a  Palavra  
 
O exemplo de oração da Palavra que você vai ler a seguir é apenas uma ilustração 
para você entender com mais clareza como praticar esse tipo de oração nos seus 
momentos a sós com o Senhor. Mas você vai fazer a sua própria oração, de maneira 
autêntica. Entendeu? 
 

 O Senhor é meu pastor; nada me faltará (Salmos 23.1) 
 

A primeira coisa a fazer é entrar na presença de Deus em adoração e meditar  
detidamente nessa passagem bíblica. Perguntamos a nós próprios: “O que Deus está 
falando para mim nesta passagem da Sua Palavra?” Podemos orar também: 
“Senhor, por favor, me faze entender o que estás me falando neste texto da tua 
Palavra”. 
 
Suponhamos que o Espírito Santo nos impulsione a iniciar nossa meditação  
concentrando nossa atenção  nas duas  primeiras palavras do primeiro versículo, ou 
seja,  “O Senhor”. 
 
Suponhamos ainda que o Espírito Santo nos dê o entendimento de que não temos 
sido zelosos em considerar o senhorio do Senhor sobre nós, de termos tomado 
decisões sem consultá-lo como o nosso Senhor e de tudo que somos e temos.  
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Ou seja, não temos buscado fazer a vontade dele naquilo que desejamos ou 
planejamos realizar. Então, podemos orar a Palavra do Senhor que o Espírito Santo 
nos ministrou, como no exemplo a seguir se for esse o mover do Espírito em nós. 
 

Senhor, nem sempre eu percebo que tu és o meu Senhor. Às vezes 
procedo como se eu fosse senhor de mim mesmo. Eu me arrependo 
disso, Senhor, e te peço perdão.  E peço que tu produzas em mim essa 
consciência clara de que tu és o meu Senhor e eu o teu servo (ou serva), 
que mandas em mim, que és meu dono e eu tua propriedade.  
 
E, pela tua bondade e graça, produza em mim submissão plena, 
espontânea e amorosa a ti. Que eu te consulte antes de fazer certas 
coisas ou tomar certas decisões. Quero em tudo te ser submisso, por 
amor a ti, e não por obrigação. Quero que isso seja leve e prazeroso pra 
mim...”  

 
Podemos  parar de falar e  continuar adorando o Senhor enquanto sentirmos 
necessidade de continuar assim. Mantemos nossa mente concentrada nele, na 
presença dele.  Nesses momentos de silêncio e  adoração, podemos também louvá-
lo com uma música conhecida que inspire a nossa alma e cantá-la em forma de 
oração e louvor a Ele.  
 
Também podemos cantar o próprio texto bíblico com a melodia que o Espírito Santo 
der ao nosso espírito. Não precisamos ter conhecimento musical para isso.   Deus  
nos ministra de maneira profunda e maravilhosa nesses momentos. Podemos 
também ouvir uma música inspirada que nos toque no  íntimo e nos ajude a nos 
manter em adoração. 
 
Depois, se ainda temos tempo para estar nesse momento a sós com o Senhor,  
seguimos em frente refletindo e orando, com calma, sem pressa,  nas outras partes 
da passagem bíblica. Ou podemos ficar dias orando no mesmo texto no qual o 
Espírito Santo acabou de nos ministrar, se sentimos necessidade, no nosso espírito,  
de fazer isso. Não tem regra. É deixar que o Espírito Santo nos conduza no nosso 
tempo a sós com o Senhor. 
 
Orar a Palavra relembrando a Deus o que Ele falou ou prometeu. 
 
Orar a Palavra é também recitar para o Senhor o que ele falou ou prometeu em 
algum tempo. É como se estivéssemos relembrando para Ele  aquilo  que Ele falou 
ou prometeu. É claro que Deus nunca se esquece do que fala, mas recitarmos para 
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Ele o que Ele falou ou prometeu é uma maneira excelente de orar se temos o 
coração quebrantado diante dele. 
 
Exemplo 2 de orar a Palavra: Neemias recitando a Palavra de Deus na sua oração 
 
Veja a oração intercessória  de Neemias em favor do povo de Deus em cativeiro na 
Babilônia e dos remanescentes que estavam em miséria em Jerusalém. Ele ora 
humilhado diante de Deus e confessando os seus pecados e os do povo, rogando o  
retorno dos cativos a Jerusalém. Ele ora citando para Deus o que Ele havia falado em 
Deuteronômio 30.1-5 
 

Lembra-te da Palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se 
vocês transgredirem, eu espalharei vocês por entre os povos.; mas se 
vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os 
cumprirem, então, ainda que os rejeitados estejam pelas extremidades 
do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido 
para ali fazer habitar o meu nome (Neemias 1.8-9). 

 
E acrescenta o que ele precisava pedir a Deus na sua oração:  
 

Ah, Senhor,  estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu 
servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome 
(Neemias 1.11). 

 
A  pressa quando oramos a Palavra 

 
A pressa é inimiga desse tipo de oração porque ela nos impede de nos concentrar na 
Palavra e no Senhor. A pressa afasta a nossa mente para longe da Palavra e do  
Senhor. Mas estarmos concentrados, inteiramente ali na presença do dele e sua 
Palavra, experimentamos a doçura da sua Palavra e de sua maravilhosa presença. 
 
Passe a orar a Palavra e experimente uma revolução espiritual 
 
Estar a sós com o Senhor lendo, refletindo e  orando na Palavra  é uma experiência 
maravilhosa de oração. É deliciosa! Nos ajuda na nossa santificação e a desenvolver 
intimidade com o  Senhor. É uma coisa linda! Mas precisa ser exercitada e 
aprendida.  
 
Sugiro que você faça isso. Vai acontecer uma revolução espiritual na sua vida de 
oração e de santificação.  É assim que  vamos descobrindo e experimentando as 
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riquezas profundas do Senhor, as quais Ele tem para nós, mas que Ele  somente as 
concede para aqueles que  as valorizam e as buscam com zelo. 
 
As riquezas do Senhor são por demais preciosas para serem concedidas a quem não 
tem interesse por elas. Seria como  jogar pérolas aos porcos. 

 
PARTE 11 

 
ADORANDO  CONTINUAMENTE AO SENHOR 

 
Viver a vida espiritual autêntica é viver na dimensão espiritual o tempo todo. Isso 
pode parecer radical, mas não é.   É  viver na  presença de Deus sem cessar, inclusive 
durante o sono. É  o estilo de  vida no qual o espírito e a mente estão sintonizados 
com o Senhor 24 horas por dia. Mesmo quando estamos dormindo, o nosso 
subconsciente continua conectado nele. 
 
Não é a totalidade dos cristãos que tem consciência de que Deus nos chamou, por 
sua graça, por intermédio do Seu Filho, Jesus Cristo, para vivermos o tempo todo na 
presença dele. Existem aqueles que imaginam que só estão na presença do Senhor 
quando estão no culto ou na reunião de oração. Imaginam que o templo onde a 
igreja se reúne  para orar e cultuar é o local do encontro com Deus. Mas o Novo 
Testamento não menciona nenhuma vez que Deus habita em templos de igrejas. 
Nem que é nos templos onde nos encontramos com o Senhor. 
 
Qual é o lugar onde nos encontramos com Deus? 
 
O que o Novo Testamento ensina é que nós somos o templo vivo onde o Espírito 
Santo habita. E é nesse lugar sagrado da Sua habitação onde nos encontramos com 
Deus. É aí onde O achamos. É aí onde O adoramos em espírito e em verdade. É aí 
onde cultuamos ao Senhor e nos relacionamos com Ele de maneira absolutamente 
pessoal. 
 

 Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vocês? (1 Coríntios 3.16). 
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo 
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de 
si mesmos? (1 Coríntios 6.19). 
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Quando a igreja está reunida em adoração coletiva,  essa adoração está acorrendo 
em cada pessoa. Ou pode estar ocorrendo em certas pessoas e em outras não. 
Porque o verdadeiro culto a Deus acontece no íntimo, no mais profundo do nosso 
ser, no lugar sagrado interior onde nos encontramos com Deus. No entanto, a 
Palavra de Deus nos ensina a nos reunirmos com os irmãos  no lugar de adoração 
coletivo, no caso de hoje, nos templos e outros locais onde ocorre o culto a Deus. 
 

Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, 
antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto 
vedes que se vai aproximando aquele dia (Hebreus 10.25 – 
Almeida Corrigida e Revisada Fiel) 

 
 Nesse nosso culto interior, nosso espírito, alma, mente e corpo estão envolvidos de 
maneira harmônica em adoração. Portanto,   somos o  templo vivo, edificado e 
santificado pelo próprio Deus, para habitação Dele pelo seu Espírito. E  é aí  onde 
nos encontramos com Ele para adorá-Lo e desfrutar da sua gloriosa presença.   
 

No Antigo Testamento, Deus  manifestava a sua presença  no santo dos 
santos, no tabernáculo, e depois no templo em Jerusalém, mas não habitava ali. 
 

...não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas (Atos 7.48). 
 
Mas no templo vivo, construído e santificado pelo próprio Deus,  que é cada filho e 
filha de Deus. Ele não apenas se manifesta em nós, Ele habita em nós pelo seu 
Espírito de maneira contínua, se fomos regenerados pela Palavra de Deus e pelo 
Espírito Santo e santificamos a nossa vida. 
 
Nosso culto contínuo em espírito e em verdade 
 
O nosso culto a Deus nesse lugar sagrado interior, o mais profundo do nosso ser, 
não cessa, nem de dia nem de noite. É contínuo. Portanto,  depois de terminar o  
culto coletivo da igreja, continua o nosso culto individual no nosso templo pessoal 
dedicado ao Senhor.   
 
 O fogo da presença do Senhor em nós nunca se apaga se O amamos e queremos 
viver em comunhão com Ele. Esse fogo (a presença do Espírito Santo) queima 
continuamente dentro de nós, templos vivos do Senhor. E isso é maravilhoso! E foi 
para esse relacionamento de amor com o Senhor que fomos chamados pela graça 
divina mediante o evangelho de  Cristo.  
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Nesse culto contínuo ao Senhor,  nosso espírito, alma e  mente se mantêm num 
estado contínuo de adoração a Ele. Isso é cultuá-Lo em espírito e em verdade.  
 
Nesse tipo de culto interior  contínuo, nós próprios somos o altar do Senhor onde 
Ele está presente, e ao mesmo tempo o sacrifício de adoração e louvor que 
oferecemos  a Ele.  Por isso estamos, numa atitude interior incessante,  nos 
oferecendo e nos entregando voluntariamente a Ele. 
 
Cultivando a presença contínua do Senhor 
 
Cultivar a presença contínua do Senhor é um exercício espiritual extraordinário. 
Implica consagrar nosso corpo, espírito, alma e mente a Ele  e cultivarmos uma 
atitude interior de adorá-Lo sem cessar. Isso nos enche de um gozo  interior 
maravilhoso da presença Dele em nós. É como fontes de águas vivas brotando de 
dentro de nós. É o Espírito Santo em nós quem produz tudo isso com a nossa 
cooperação. 
 
Por que nos guardamos de pecar   
 
Por causa dessa nossa consagração  voluntária ao Senhor, evitamos pecar contra Ele 
e procuramos viver da maneira que O agrade como Ele nos ensina na Sua Palavra.  
 
Não queremos pecar contra Ele porque O amamos e por causa do maravilhoso e 
doce amor Dele que sentimos jorrar dentro de nós. É Ele próprio, pelo seu Espírito, 
quem nos concede a graça e o amor para vivermos assim na presença Dele.  
 
Herdeiros da promessa da vida eterna em glória 
 
 Nesse tipo de vida de culto contínuo, cultuamos a Deus não apenas como discípulos 
de Cristo, mas como filhos amados do Pai, herdeiros da sua promessa da vida eterna 
em glória que nos está reservada no céu e assegurada em Cristo. Isso é 
extraordinário! 
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PARTE 12 
 

ENTENDENDO E PRATICIANDO A DISCIPLINA ESPIRITUAL 
DO JEJUM 

 
O jejum é uma prática milenar.  Era conhecido e praticado por povos gentios que 
não conheciam a Deus nos tempos do Antigo Testamento, como por exemplo, os 
ninivitas. Reis gentios, como Dario, o persa, e outros proclamaram jejuns nacionais 
em tempos de crise. 
 
Desde a antiguidade, o jejum  é também praticado pelo povo de Deus, tanto judeus 
como cristãos.  Muitos homens e mulheres de Deus praticam hoje a oração e o 
jejum, embora isso seja pouco enfatizado na igreja da atualidade.  
 
Homens e mulheres de Deus que jejuavam 
 
 A prática do jejum por homens e mulheres de Deus é encontrada em toda a Bíblia e 
na história da igreja. Moisés,  Daniel, Isaías, Elias, Esdras, Neemias, Ana mãe de 
Samuel, o profeta  Joel, João Batista, os apóstolos, John Wesley, William Carey, 
Charles Finney, Spurgeon,  Jonathan Edwards, Billy Graham e muitos outros tiveram 
suas vidas e ministério marcados pela oração e o jejum. Que tal incluirmos você e eu 
nesta lista? 
 
Diz-se que Jonathan Edwards orou e jejuou muitas horas  antes de pregar seu 
famoso sermão “Pecadores nas Mãos de um Deus Irado”. Você pode encontrar esse 
sermão na internet. Vale a pena escutar. 
 
Moisés e Jesus jejuando 
 
Moisés jejuou quarenta dias e quarenta noites antes de receber as tábuas da Lei. 
Jesus jejuou quarenta dias e quarenta noites antes de iniciar seu ministério público. 
 
A oração e o jejum  faziam parte da vida da igreja primitiva e dos seus líderes 

 
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Me 
separem, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. 
Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os 
despediram (Atos 13.2-3). 
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Paulo e Barnabé promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de 
presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em 
quem haviam crido (Atos 14.23). 

 
O que é jejuar? 
 

Jejuar não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual podemos 
adorar ao Senhor e, humildemente, nos submeter a Ele  (Elmer L.Towns 
-  Jejuar Uma Revolução na Vida Espiritual, editora Atos, página 11). 

 
Jejuar é nos abstermos de alimentos ou de coisas que nos são agradáveis, por um 
determinado tempo,  com um propósito específico diante de Deus. Exemplos 
propósitos para jejuar:  
 

 consagração ao Senhor  

 adoração e gratidão 

 pedir a intervenção divina em determinadas situações 

 buscar em Deus a libertação de pecados difíceis de abandonar 

 interceder por alguém 

 buscar de Deus a solução de problemas delicados e difíceis ou impossível de 
resolvermos com a nossa inteligência e força 

 por avivamento espiritual na nossa vida ou da nossa igreja e nossos líderes 

 pela intervenção divina em tempos de crise do país  

 pelos governantes 

 buscando autoridade espiritual sobre o pecado e os poderes do diabo, e assim 
por diante.  

 
A companheira inseparável do jejum 
  
A oração e o jejum espiritual são inseparáveis. Um fortalece o outro. A oração e o 
jejum juntos têm um poder espiritual que  não conseguimos explicar. Podem nos 
dar autoridade espiritual para  desfazer as obras do diabo e libertar pessoas 
dominadas ou oprimidas por ele. 

 
...esta casta (de demônios) não sai senão por meio de oração e jejum 
(Mateus 17.21). 
 

Porém, a maior vitória que podemos obter pela graça de Deus na oração e no jejum 
é a vitória sobre nossos próprios pecados. É nos aproximarmos mais de Deus, é 
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sentirmos mais comunhão e amor por Ele. É desfrutarmos o gozo da sua presença f 
como águas correntes dentro de nós. É maravilhoso! 
 
O propósito do jejum não é convencer Deus a fazer o que precisamos ou queremos. 
Pelo contrário, é nos submetermos mais à sua soberania sobre nós e nossa vida. 
 
O discípulo de Cristo jejuando 
 

A disciplina do jejum caiu em tamanho desuso que as pessoas não 
conhecem seu poder. Na Bíblia, orar e jejuar caminham juntos. Insisto 
que os cristãos de hoje precisam examinar novamente que essa clássica 
disciplina espiritual tem sido negligenciada em nossos dias (Elmer L. 
Towns, Jejuar Uma Revolução na Vida Espiritual, Editora Atos, página 
11). 
 
O jejum sempre é um passo em direção a Deus ( Richard Foster). 
 

Quando Foster ensina em Celebração da Disciplina, editora Vida, que o jejum é 
sempre um passo em direção a Deus está dizendo, no meu entender, que no 
verdadeiro jejum espiritual,  Deus é o centro, e não nós.  Isso se contrasta com o 
jejum religioso, no  qual nós somos o centro. É o caso do jejum dos fariseus, 
reprovado por Jesus. 
 
O jejum é uma disciplina espiritual que nos ajuda na nossa vida de santificação.  
Também reforça nossa confiança em Deus  e fortalece nossas orações em situações 
de crise pessoal, familiar, da nossa igreja, trabalho, e até do nosso país. Fortalece 
nossa autoridade espiritual para vencer pecados crônicos e a influência e ação das 
forças espirituais malignas nas nossas batalhas espirituais. 
 
Quando entramos em jejum diante de Deus, não é para que Deus faça aquilo que 
queremos ou precisamos, mas que a sua vontade em nós seja cumprida e que Ele 
resolva as situações do jeito Dele, e não do nosso.  O jejum deve nos levar a uma 
maior intimidade com Deus e submissão à  vontade dele.  
 
É inútil acharmos que podemos manipular Deus com nossas orações e nossos jejuns. 
Quando temos, no íntimo, essa intenção, o nosso jejum e nossas orações se tornam 
apenas práticas religiosas vazias de significado para Ele. 
O jejum  pode e deve ser também praticado como tratamento da nossa saúde, mas 
devidamente orientado por profissional qualificado.  
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Efeitos do  jejum 
 
O jejum tem efeitos espirituais, mas também físicos e psíquicos sobre o corpo e a 
mente. Por isso, é recomendável que os jejuns prolongados sejam apenas parciais, 
ou seja, abstenção de determinados alimentos ou coisas que nos são aprazíveis. 
 
Treinando o corpo e a mente 
 
O corpo e a mente precisam ser treinados para jejuar.  E só há uma maneira de 
treinar: jejuando. Deve-se iniciar a jejuar com jejuns curtos. Por exemplo, de 
algumas horas, tipo pular o café da manhã. Quando você estiver acostumado, jejum 
de um dia uma vez por mês, depois 2 vezes no mês, e assim vai. É recomendável 
usar água para hidratar o corpo e ajudar a eliminar as toxinas. 
 
Jejum absoluto prolongado de alimento e água  
 
A Bíblia registra esse tipo de jejum. Por exemplo, os dois jejuns de 40 dias e 
quarenta noites sem ingerir alimento nem água feitos por Moisés (Deuteronômio  
9.9 e 9.18). Diz-se que  são  jejuns nos quais Deus sustentou de maneira 
sobrenatural o corpo e a saúde de Moisés. Afirma-se também que, em  condições 
normais, nosso corpo não suporta esse tipo de jejum e que pode resultar em sérios 
problemas para a saúde e até a morte.  
 
Jejuns totais de comida, mas não de água 
 
Autores experientes na prática e conhecimento teórico do jejum  afirmam que esse 
tipo de jejum é recomendável para curto período de tempo de um a três dias no 
máximo.  
 
Jejuns de abstinência total de alimentos, não importa a duração,  mesmo com uso 
de água, requerem treinamento  e até orientação médica, para evitar danos à saúde 
ou consequências graves. Também, as condições e limitações de saúde devem ser 
respeitadas. É preciso sabedoria ao jejuar.  
 
Jejuns parciais 
 
São os mais recomendados para pessoas com limitação de saúde. Exemplo: jejuar de 
café e carne durante 10 dias; depois 20, depois 30, e assim por diante; jejuar de 
televisão durante 30 dias utilizando o tempo que geralmente se usa assistindo 
televisão para orar e ler a Bíblia  bons livros de edificação espiritual.  
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Jejum de relações sexuais para se dedicar à oração 
 
Marido e esposa só devem fazer esse tipo de jejum se os dois estiverem de acordo, 
para se dedicarem à oração, e por curto período de tempo, para evitarem pecar na 
área sexual. 
 

Não se privem um do outro, a não ser por mútuo consentimento, por 
algum tempo, para se dedicarem à oração e, novamente, se ajuntarem, 
para que Satanás não tente vocês por causa da incontinência (1 
Coríntios 7.5). 

  
Incontinência -  No contexto da recomendação acima, feita pelo apóstolo Paulo, a 
palavra incontinência se refere à vulnerabilidade sexual decorrente desse impulso 
exual crescente e não satisfeito. Por isso, esse tipo de jejum jamais deve ser feito 
por apenas um dos cônjuges, para não abrir brecha para Satanás. 
 
O jejum e nosso ego 
 
Quando jejuamos, precisamos estar atentos para que o nosso ego não se eleve e 
nem desperte o nosso orgulho religioso. Pelo fato de jejuarmos e outras pessoas 
que conhecemos não jejuarem, estamos vulneráveis a pensar que somos mais 
espirituais e mais santos do que elas. Isso é apenas o pecado do nosso coração se 
revelando. 
 
O nosso coração é muito hábil em nos enganar, e  Satanás é muito hábil em entrar 
nessas brechas do engano do nosso coração e mudar  a nossa motivação centrada 
em  Deus para a motivação centrada em nós próprios. Se isso acontecer, nosso 
jejum deixa de ser espiritual e se torna religioso. 
  
Auto-humilhação no jejum 
 
O período de jejum precisa ser um tempo de nos oferecermos a Deus e mantermos 
nosso espírito, alma e corpo rendidos a Ele. O jejum espiritual está sempre 
associado com a oração e o quebrantamento da nossa vontade, a fim de que Deus 
faça em nós a vontade Dele.  
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A  sondagem do coração no jejum 
 
O período de jejum é um tempo muito oportuno para refletirmos sobre nós próprios 
diante de Deus. Não refletirmos sobre nós de maneira filosófica, mas confrontando 
a nós próprios com a Palavra de Deus. 
 
 Esse confronto de nós próprios com a Palavra de Deus deve ser praticado 
continuamente nas diversas situações da vida e do dia a dia, mas o jejum é um 
tempo especialmente propício para fazermos isso de maneira mais profunda.  
 
Precisamos nos exercitar em sondar o nosso interior de maneira transparente e 
honesta conosco e com Deus. Isso pode ser difícil no início, porque não estamos 
acostumados a nos ver por dentro. Mas vai se tornando natural e agradável na 
medida em que  vamos nos exercitando nisso e o Espírito vai nos conduzindo nesse 
processo. 
 

PARTE 13 
 

JEJUNS COM PROPÓSITOS DIVERSOS 
 

O jejum pode ser individual, em dupla, grupal ou envolver uma comunidade inteira, 
inclusive uma nação. E pode ter propósitos diversos, como nos exemplos a seguir. 
 
Deus incentivando seu povo a jejuar em situação de crise nacional, espiritual e 
econômica: 
 

Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos 
gafanhotos que consumam a terra, ou se  enviar a peste entre o meu 
povo; se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei 
dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra (2 Crônicas 
7.13-14). 

 
 
Na expressão “se humilhar” está presente  a ideia de arrependimento sincero e 
busca a Deus com oração e jejum e conversão dos maus caminhos, ou seja, seus 
pecados, entre eles as injustiças sociais e opressão e descaso das pessoas social e 
economicamente fragilizadas. 
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A qual tipo de humilhação e conversão dos  maus caminhos Deus se referia: 
 

Porventura não é este o jejum que escolhi: que soltes as ligaduras da 
impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos 
e despedaces todo o jugo?  
 
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e 
recolhas em casas os desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te 
escondas do teu semelhante?  
 

Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, 
a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda 
(Isaías 58.6-8). 

 
Jejum nacional de humilhação, arrependimento e conversão de maus caminhos 
feitos pelos ninivitas 
 
Quando o profeta Jonas chegou a Nínive com a pregação de que Deus ia destruí-los 
completamente, o rei e o  povo entraram num jejum nacional de alimento e água e 
se humilhando diante de Deus  pedindo misericórdia. Até seus animais jejuaram. E 
Deus ouviu esse clamor, e poupou a cidade e seus habitantes de total destruição.  
 
Os ninivitas não apenas jejuaram e se humilharam. Eles se arrependeram do seu 
mau caminho, ou seja, dos seus pecados.  E isso agradou a Deus, e os poupou da 
destruição. 
 

E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho; e 
Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não e fez (Jonas 
3.10). 

 
Jejum de auto-humilhação rogando a proteção divina em projeto arriscado 
 

Proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e 
lhe pedíssemos uma viagem segura (Esdras 8.21). 
 

Jejum de lamento diante de uma situação crítica que só Deus pode resolver 
 
Neemias ao receber a notícia de que os judeus que não tinham sido levados para o 
exílio estavam em miséria e os muros de Jerusalém derribados e suas portas 
queimadas,; entrou em jejum e oração e lágrimas diante de Deus em intercessão 
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por eles pedindo o retorno dos judeus para a sua terra e pedindo que ele fosse bem 
sucedido ao falar com o rei para ir a Jerusalém reconstruir os muros e as portas. 
 

Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por 
alguns dias; e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus 
(Neemias 1.4). 

 
Jejum de intercessão por outras pessoas 
 

Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me 
com jejum e recolhi-me em oração (Salmos 35.13). 

 
Deus abençoe você. 
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