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A. Diferença entre nascimento e vida 

Fisicamente - não é muito difícil trazer uma nova criança ao mundo 
 - pelo menos - a parte do homem 
 - muito mais dor para a mulher, ainda assim depois de 9 meses está acabado. 

Mas educar uma criança para tornar-se um adulto maduro - mais de 9 meses. 

 

A história da criança de 2 anos que cai fora da cama - “Fiquei muito perto de onde eu 
subi na cama.” (muito próximo da beira) 

 

Espiritualmente – não é muito difícil trazer alguém ao ponto da salvação 
 - Evangelismo - uma aula separada para este tópico 

 

Mas levantando a questão do novo cristão chegar ao ponto de maturidade espiritual! 

 - Isto é realmente um processo  
 - não é idêntico para todos os novos cristãos 
 - depende das necessidades especiais 

 

Fisicamente não é suficiente trazer o bebê para casa e dar-lhes uma folha de instruções 

 - comida 
 - roupa limpa 
 - banheiro 
 - ter um bom dia 
 - Estamos bastante ocupados com nossas próprias vidas e trabalho 
 - tenha uma boa vida! 

 

A polícia nos prenderia logo por negligência. 
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Espiritualmente 

 - Damos ao novo cristão uma Bíblia e dizemos Deus o abençoe? Estamos felizes em 
tê-lo na família de Deus. 

 - Mas estamos ocupados com outras coisas, assim tenha uma boa semana, o veremos 
no próximo domingo. Então admiramo-nos porque eles não permanecem fiéis a Cristo e 
voltam à sua vida do pecado depois de alguns dias, semanas, ou meses. 

Pergunta:  Deus nos deteria por negligência ao novo cristão em nossa igreja? 

 
 

B. Treinamento de vida 

- Coloque de lado o “velho homem” 

- Revista-se do “novo homem” 

- Torne-se como Cristo 

 

Ministério do Desafio Jovem – conseguir que eles deixem de se drogar não é demasiado 
difícil. Mas colocar uma maneira de pensar completamente nova  - isto é realmente um 
desafio. 

 Colossenses 3:1-17 
 Efésios 4:17-5:21 
 Filipenses. 2:5 – tendo a mesma atitude de Jesus 

 

A minha parte versus a parte de Deus 
 Mateus 11:28-30 – Venha a Ele 
 Romanos 12 - capítulo inteiro 

 

(Atenção: Onde os novos cristãos olham para ver como se despojar da velha maneira de 
viver e se revestir da nova maneira de viver? Eles olham para os cristãos mais velhos como 
exemplos - você e eu.) 

 

Uma ilusão para aqueles que se tornaram cristão há mais de 1 ano, especialmente se na 
liderança e que não seja permitido ter problemas. – rever Tiago 5:16 

 - Os novos cristãos não sabem nada, além disso, 

 - Eles são honestos e dizem - realmente estou lutando com este problema 

 - Reagimos - Verdade!?!! - Talvez você não seja um cristão afinal de contas!! 

 

  



3. Elementos Básicos de Treinamento em Discipulado Cristão – Notas do professor 
 

Pista 5: Desafio Jovem Programa    Tema:  501 Princípios do discipulado 
Curso 501.04  revisão 11-2019 
Notas do professor  iTeenChallenge.org 

C. 3 áreas básicas de treinamento em discipulado 

 

Necessidade de crescimento equilibrado nas 3 áreas. 

 

1. Estilo de vida parecido a um Cristo 

- Amor, bondade, paciência, qualidades que descrevem a vida cristã. 2 Pedro 1:5-
8 

 

2. Ministério de serviço cristão 

Efésios 4:11-16 - especialmente versos 12 & 16 

- Ministério apropriado para novos cristãos  

- O evangelismo - tenha amizades 

- Introduza o conceito de ministério do Corpo 

- todo o mundo tem dons 

 Romanos 12 

 1 Coríntios 12 - esp. verso 18 - Deus dispôs os membros, colocando cada um no 
corpo, como lhe aprouve 

 Efésios. 4: 

 

3. Solução de problema pessoal 

 

-Ilustração - a dor de cabeça - tomam uma aspirina 

 

Às vezes não conseguimos entender a complicação de pecados do passado  

- Mal uso de 2 Coríntios. 5:17 

- equilíbrio é necessário aqui 

- Não há necessidade de desenterrar cada detalhe do pecado passado. 

- às vezes o dano ainda  está presente 

- Os alunos do Desafio Jovem abusados sexualmente  

- Uso de drogas é um sintoma, não o real problema 

 

- Filho de alcoólatra 



4. Elementos Básicos de Treinamento em Discipulado Cristão – Notas do professor 
 

Pista 5: Desafio Jovem Programa    Tema:  501 Princípios do discipulado 
Curso 501.04  revisão 11-2019 
Notas do professor  iTeenChallenge.org 

 - Aluno do Desafio Jovem - viciado de droga 

 - Pastor - protege a família - faca 

 

-  Jovem rico - dúvidas 

 - veio a Jesus - A sua primeira solução - obedeça às leis de Deus 

 - Eu tenho feito isto!! 

 - O que Jesus não lhe disse para fazer 

  - Ore mais 

  - vá à igreja mais regularmente 

  - tenha amigos cristãos 

  - Dê o dízimo 

  - deixe de pecar 

  - testemunhe mais 

  - seja mais sincero 

  - leia mais A sua Bíblia 

  - expulse o demônio de dúvida 

  - Jesus não orou por ele também 

 

 - O Espírito Santo deu-lhe o discernimento do problema – assim como Jesus teve de 
depender de Espírito Santo - assim também nós.  

O dinheiro dele o dominou (Jovem rico). 

 - A solução de Jesus - olhou para ele e o amou & disse. 

- Ele deixou a escolha para o jovem 

 

- não coloque curativos espirituais em problemas que precisam de verdadeiras soluções. 
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D. As pessoas estão à procura de relacionamentos 
significativos 

- cultura hoje tão ocupados 

- Dispositivos para economia de tempo 

- empregos - dinheiro para boa vida - materialismo 

- pessoas solitárias 

- até nas igrejas 

- discipulado um chamado para um relacionamento pessoal 

- não é feito somente com livros e fitas vídeo  

- muitas vezes descrevemos ser cristão como ter um relacionamento pessoal com Jesus 

 
 
 

E. O foco está na aplicação 

- catecismo de Igreja Católica Romana e outras denominações tradicionais. 

- Cheio de verdade bíblica 

- Para alguns - adquirem somente a informação 

- O foco crítico do treinamento em discipulado é a aplicação pessoal 

- conclusão de sermão do monte - Mateus 7:24-27 

 Homem sábio e o homem louco - em comum - ambos ouviram a verdade 

- diferença entre eles – Um aplicou o que ouviu - o outro não. 

 

Diferença entre Educação e Discipulado 

Educação   Discipulado 

Cabeça versus  coração 

Conhecimento versus Aplicação 

Compreensão versus  Compromisso 

A letra da lei versus  Espírito da lei 

Legalismo versus Vida & Luz 
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Filipenses 3:14 Paulo  -  Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus 

Hebreus 12:1-2  Ponham de lado cada peso e pecado que tão facilmente nos embaraça e 
corram com  perseverança a carreira que está proposta para nós – olhando firmemente para o 
Autor e Consumador da fé,  Jesus. 

  


