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Relacionamentos Discipuladores 
Por Pr. Filipe Ambrósio 

 
“Nós temos sugerido e enfatizado a ideia do discipulado como algo necessário e prioritário para a 

igreja, a fim de sanar esse problema. Seria bom se pudéssemos ver o discipulado não como um 

método, mas como uma filosofia para ser incorporada em nossa vida, em nosso ministério.  

Não é uma opção que eu possa fazer se a estrutura da igreja permitir, e se não permitir eu deixo de 

lado, pois querendo ou não, tenho que fazer discípulos”. (Pr. Ary Velloso) 

 

O CHAMADO DE CRISTO 

 

“Portanto ide, e fazei discípulos em todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou 

convosco todos os dias até a consumação dos séculos”. (Mateus 29.19,20) 

 

     A Igreja não foi somente chamada para alcançar pessoas, mas também para discipulá-las. Sendo 

o objetivo da Igreja fazer discípulos, deve-se pensar então em como fazê-lo. Utilizando-se uma 

linguagem empresarial, pode-se dizer que o ramo da Igreja é: o desenvolvimento de discípulos, e seu 

produto: a mudança de vidas. A Igreja tem seu propósito definido, resta saber como atingi-lo. Para que 

uma Igreja seja uma multiplicadora eficaz, é necessário que ela defina tanto o propósito, quanto o 

processo. 

    Somente onde é cumprido fielmente o chamado ao discipulado sem restrições é que ocorre a plena 

libertação da pessoa para a plena comunhão com Deus. Quem segue convicto ao mandamento 

integral de Jesus, quem obedece sem resistência ao jugo Dele, a esta pessoa se torna leve o fardo 

que tem de levar, recebendo, na suave “pressão” desse jugo, a força necessária para percorrer o 

caminho certo sem cansaço. Jesus não nos exige nada sem nos dar forças para realizá-lo, o Seu 

mandamento jamais pretende destruir a vida, antes pelo contrário, pretende conservar, fortalecer e 

curar. O mandamento de Jesus é duro somente para aqueles que se opõe a Ele, mas é suave e fácil 

para quem se sujeita voluntariamente a Ele.  

 

 

RELACIONAMENTO DISCIPULADOR 

 

    Podemos definir “relacionamento discipulador” como: um relacionamento intencional, que um 

seguidor de Cristo desenvolve com outra pessoa, com o objetivo de também torná-la um seguidor de 

Jesus.  

    Esse relacionamento é caracterizado pela comunhão e pela confiança que vai sendo adquirida 

gradualmente.  

     A comunhão cristã é uma ferramenta indispensável para a multiplicação de discípulos. A verdadeira 

comunhão cristã – Do grego “, ‘koinonia’ participação, sociedade, comunhão, intimidade” 

(TAYLOR, 1986, p.119)1 – é o dom do Espírito para a igreja. Não há discipulado se não há intimidade, 

sem a koinonia o discipulado será reduzido a uma mera aula particular e dinâmica. Essa comunhão 

está em falta em grande parte da igreja atual. 

   A koinonia cristã é a comunhão que o Espírito Santo concede entre os crentes. É uma experiência 

comunhão mais profunda, que todo crente deve experimentar na presença de outros crentes. Sua base 

                                                 
1 TAYLOR, W.C. Dicionário do Novo Testamento Grego. Rio de Janeiro: Juerp, 1996 p. 119 
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é a unidade que os cristãos têm como corpo de Cristo. É a intimidade de Cristo com os seus discípulos. 

Jesus dedicou três anos de sua vida discipulando e trabalhando em comunhão com um pequeno grupo 

de homens. A koinonia é essencial para uma proclamação efetiva e para o serviço relevante.  

    A comunhão da igreja primitiva, descrita no livro de atos, era marcada por uma unidade bem 

especial, unicidade de propósito, amor fraterno e compartilhamento mútuo, um modelo terreno da 

realidade celestial. A koinonia na igreja compartilha a mesma natureza espiritual. Koinonia é a igreja 

permanecendo na videira, para dar muito fruto. 

    Evidentemente que a koinonia, é apenas um aspecto da existência total da Igreja. A Igreja deve 

pregar e ensinar; e também servir, seguindo o exemplo de Cristo.  

   

 Na PIBVIVA temos proposto que o discipulado integral, envolve quatro aspectos: 

➡Relacionamento Intencional 

➡Estudo Bíblico Pessoal 

➡Integração 

➡Aconselhamento 

 

 

EXEMPLOS BÍBLICOS DE RELACIONAMENTO DISCIPULADOR 

Desde o Antigo Testamento essa prática existia. Ao observarmos a vida desses personagens, 

entenderemos com maior clareza a perspectiva Bíblica do que é um relacionamento discipulador. 

 

Jesus Cristo 

 

Jesus Cristo é o nosso exemplo máximo de relacionamento discipulador. Ele escolheu doze homens 

com quem desenvolveu um relacionamento intencional durante 3 anos, transformando a vida, o 

caráter, os pensamentos e ações dos mesmos.  

Observando alguns aspectos de como Jesus se relacionava com os seus discípulos, podemos 

entender como deve ser um relacionamento discipulador.  

 

Eles faziam refeições juntos 

“Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos” (Lucas 22.14) 

 

Nas Escrituras, o sentar-se à mesa juntos era um sinal de comunhão. Quando iniciamos um 

relacionamento discipulador com alguém, precisamos criar oportunidades para fazermos refeições 

junto com aquela pessoa. Isso vai estreitar os vínculos e tornar a relação mais prazerosa. 

 

Eles guardavam segredos  

“Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levo em particular, a 

um alto monte”. 

“E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do 

homem ressuscite”. (Mateus 17.1,9) 

 

Havia coisas que Jesus não queria que as demais pessoas soubessem, mas Ele mostrava em 

particular a alguns de seus discípulos. Num relacionamento discipulador, é necessário haver muita 

transparência.  
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Eles eram amigos 

“Já não vos chamo servos, por que o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos 

chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer”. (João 15.15) 

 

Em certo momento Jesus disse que não chamaria mais aqueles homens de servos, mas sim de 

amigos. Num relacionamento discipulador bem-sucedido, o discipulador e o discípulo tornam-se 

amigos. Pessoas de confiança que compartilham assuntos particulares e delicados. Se não houver 

uma relação de amigos, o discipulado não atingirá profundidade. 

    

 

Moisés 

“Manda pois a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir 

a terra que verás”. (Deuteronômio 3.28) 

 

     Moisés foi um grande líder, ele falava a todo povo as orientações de Deus. Preparou líderes, 

primeiro quando por orientação de seu sogro, Jetro, ele estabeleceu líderes de dez, para atenderem 

causas menores, e sobre esses líderes de cinquenta, sobre eles líderes de cem, e sobre esses líderes 

de mil; segundo quando estabeleceu setenta anciãos, que estariam com ele e dividiriam o cargo do 

povo. Entretanto foi com Josué, com quem ele desenvolveu um relacionamento discipulador. Josué 

acompanhava Moisés de perto, era alguém de confiança de Moisés, e quem ele ensinou, animou, 

fortaleceu, e preparou para que ele guiasse o povo quando o próprio Moisés fosse tomado.  

 

Elias 

“Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes 

que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim”. 

(II Reis 2.9) 

 

     Elias também foi um discipulador. Desenvolveu um relacionamento discipulador com jovens 

profetas, criando assim uma escola de profetas. Através desse discipulado de homens, Deus iria 

trabalhar para derramar um reavivamento ou julgamento a Israel. Eliseu não saiu de perto de Elias nos 

últimos momentos que ele passou sobre a terra. 

 

Barnabé 

“Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira 

ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus”. (Atos 9.27 CR) 

 

     Barnabé desenvolveu um relacionamento discipulador com Paulo, pouco depois de sua conversão. 

Naquele momento, Paulo tinha dificuldades de se integrar na Igreja. Os irmãos o olhavam com 

confiança e não se aproximavam dele. Então Barnabé o trouxe para perto de si e o preparou, até que 

ele se tornou o maior missionário da Bíblia depois de Cristo. 

   Num relacionamento discipulador, é necessário o discípulo mais antigo, integrar o novo discípulo à 

comunidade cristã. Sem isso ele terá dificuldades de se desenvolver e posteriormente de frutificar. 

Barnabé era um visionário, alguém que olhava para os problemas passados das pessoas, e, enxergava 

o potencial que nelas havia para obra da graça de Deus. Além de Paulo, depois Barnabé decidiu-se a 

preparar João Marcos, que havia fracassado na primeira tentativa missionária, e foi rejeitado pelo 

próprio Paulo que não conseguia ver nele um multiplicador, e formá-lo uma pessoa “muito útil para o 

ministério” (2 Timóteo 4.11) como o próprio Paulo vai reconhecer mais tarde.  
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Paulo  

“O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a 

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

me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim”. (Colossenses 1.28,29) 

“E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e 

Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé”. 

(Atos 14.21,22) 

“E o que de minha parte ouviste na presença de muitas testemunhas, transmite-os a homens fiéis e 

idôneos para que também transmitam a outros”. (2 Timóteo 2.2) 

 

Depois de Cristo, certamente Paulo é o maior exemplo de alguém que desenvolveu relacionamento 

discipulador com outras pessoas. Esses textos acima citados e outros mostram que ele fazia discípulos 

em diferentes nações. Seguindo a ordem dada por Cristo em Mateus 28.19. Isso mostra que não 

devemos nos preocupar somente em desenvolver discípulos na Igreja em que congregamos, mas sim 

em todo e qualquer lugar por onde passamos. 

Analise os 3 versículos citados acima. Quais expressões mais lhe chamam a atenção?    

 

 

 

 

O PROCESSO CONTINUA EM NÓS 

 

     É possível começar a multiplicar discípulos, a partir de hoje, e dar início a um processo espiritual 

que alcance gerações posteriores. Através do processo de multiplicação espiritual é possível ganhar 

pessoas para Cristo, e discipulá-las para que elas ganhem outras, com o objetivo final de alcançar o 

mundo para Cristo. O discipulado é um processo que ajuda o indivíduo a se tornar mais parecido com 

Cristo em pensamento, sentimento e ação. Este processo começa quando a pessoa nasce de novo e 

continua pelo resto de sua vida.  

     “A tarefa de fazer discípulos começa com o evangelismo. Se trabalharmos somente com cristãos 

em nosso ministério de fazer discípulos, então o lucro líquido do Reino de Deus é zero.” 

(HENRICHSEN, 2002, p.7)2 Discipulado é algo que todo cristão deve fazer, em qualquer lugar, não é 

algo limitado aos que tem um dom específico, mas é fruto da obediência do servo fiel. É um método 

viável, e não possui graus de prestígio, nem categoria denominacional, e é o método que mais dá certo 

por, entre outros motivos, os seguintes:  

     Primeiro, discipulado é uma das maneiras mais estratégicas para se desenvolver um ministério 

pessoal ilimitado.  

     Segundo, discipulado é o ministério mais flexível.  

     Terceiro, discipulado é a maneira mais eficaz de mobilizar todo o corpo de Cristo para evangelizar 

de forma mais rápida e mais segura.  

     Quarto, discipulado tem um potencial de mais longo alcance do que qualquer outro ministério para 

produzir frutos.  

     Quinto, discipulado propicia à igreja local, líderes leigos, maduros e centralizados em Cristo, 

orientados para a Palavra.  

     Quando nasce uma pessoa, esse recém-nascido é um bebê. Por isso a pessoa que experimenta o 

novo nascimento é um bebê espiritual, e precisa ter imediatos cuidados paternos e maternos, cuidados 

esses que serão ministrados pelo discipulador.  A princípio, um bebê é alimentado pelos outros; mais 

tarde, quando cresce, começa a se alimentar sozinho, e finalmente, quando adulto, passa a alimentar 

                                                 
2
 HENRICHSEN, Walter A. Discípulos São Feitos, Não Nascem Prontos. Belo Horizonte: Atos, 2002. p.  73 
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outros. O cuidado de um crente mais maduro, é uma necessidade essencial de todo novo convertido. 

Por isso além de ter um coração de servo, o discipulador também precisa ter um coração de pai.  

     Além disso, o discipulador deve ser dominado pela graça de Cristo, ser dedicado ao ministério de 

multiplicação, ser disciplinado para uma vida que agrade a Deus. Pois mais do que uma reunião, é 

preciso acontecer entre o discipulador e discipulando, uma tertúlia.    

     No discipulado é necessário abrir os corações, não é só passar o material da cabeça do discipulador 

para a cabeça do discipulando, mas é coração com coração, vida com vida, é necessário ensinar e 

mostrar para o indivíduo. Por exemplo, ao falar do relacionamento com a esposa, pode-se ensinar, 

mas o aprendizado será muito mais eficaz se o discipulando for a casa do discipulador e observar 

como ele trata a sua esposa. O discipulado, portanto, é realizado por alguém e não por algo. A literatura 

é uma boa ferramenta, mas apenas isso. Os que desejam multiplicar-se através do mundo precisam 

ser amorosamente responsáveis pela vida dos outros.  

     Mas se o indivíduo cair violentamente, a primeira coisa que o discipulador deve fazer, é ir estender 

a mão a ele, pois é nesse momento que ele mais precisa ser lembrado de que a graça de Deus já o 

alcançou, esborrifando o amor cristão, e caminhando com ele.  

     Jesus tinha visão mundial e esperava o mesmo de seus doze discípulos. Ele determinava o Ritmo, 

ensinando primeiramente pelo exemplo de vida diária, que ele compartilhou abertamente com os seus 

discípulos. Jesus tinha a Palavra em seu coração, mas via o mundo através dos olhos dos doze 

homens que Ele tinha levantado, e esperava que da mesma forma eles vissem o mundo através dos 

discípulos que iriam produzir. Sua visão de alcançar o mundo por meio da utilização da multiplicação 

de discípulos não é encontrada em uma obscura passagem da Bíblia, mas é um tema que é reforçado 

de página a página.  

 

 


