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Elementos básicos de Treinamento em Discipulado cristão 

Com respostas  
Dave Batty 

 

A. Diferença entre nascimento e vida 

Resolver um problema é uma parte de ser um discípulo bem sucedido de Jesus. 
Outra parte igualmente importante é aprender a viver minha vida da maneira que Deus 
quer que eu viva, e evitar criar problemas na minha vida. A prevenção de um problema 
é muito melhor do que esperar até que o problema esteja completamente instalado na 
sua vida, e então começar a lidar com ele. 

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. 

 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Treinamento de vida 

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  

 

 (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.) 
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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 

- 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 

Às vezes não conseguimos entender a complicação de pecados do passado  

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

- 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 

- 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 

 

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. 

  


