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“Que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, 

unindo-se a eles, aprenderão a partir do seu exemplo. Um exemplo 

vale mais do que muitos preceitos” (Ellen G. White, A Ciência do Bom 

Viver, p. 149). 
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O desafio de cada geração tem dado ênfase a diferentes aspectos do 

cristianismo. Em alguns períodos, os cristãos buscaram atuar como as mãos de 
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Cristo, servindo aos pobres e necessitados. Seja usando uma camiseta que nos 

identifique como cristãos, ou nos manifestando através de slogans e da mídia, cada 

geração tem utilizado maneiras criativas de expressar a fé. Embora toda essa 

movimentação de tendências e ideias seja inevitável, encontrar a essência da fé é 

o maior desafio de cada cristão.  

Como diferenciar as questões essenciais e as questões secundárias do 

cristianismo? 

 

1 INSPIRAÇÃO “VERBAL” 

 

No fim do Evangelho de Mateus, Jesus apresenta a Grande Comissão (Mt 

28:18-20) reivindicando Sua autoridade no Céu e na Terra. O poder é prometido e 

a promessa é poderosa. Todos que se tornam Seus discípulos não são deixados 

sozinhos até o fim dos tempos. 

O texto bíblico contém alguns verbos que têm inspirado os pregadores. Ações 

como ir, fazer discípulos, batizar e ensinar abrangem os elementos mais 

importantes do ministério cristão.  

O verbo principal da Grande Comissão dada por Cristo é discipular, “façam 

discípulos”. Esse é o único verbo que está no imperativo, a única ordem direta. 

Primeiramente, os discípulos de Cristo devem ir. Em segundo lugar, os 

discípulos de Cristo devem batizar. Em terceiro lugar, os discípulos de Cristo devem 

ensinar.  

Fazer discípulos é o objetivo central da Grande Comissão. 

Dentre as quatro ações apresentadas em Mateus 28:19 e 20 (ir, fazer discípulos, 

batizar e ensinar), qual é mais fácil de praticar? E qual é mais difícil? 

 

2 IGUAL GERA IGUAL 

 

Jesus poderia ter escrito diversos livros, pregado muitos sermões poderosos e 

fundado inúmeros centros de treinamento, mas, em vez disso, decidiu fazer 

discípulos. Assim, os instrumentos essenciais do discipulado não são livros, 

programações, sermões ou aulas – são pessoas. Além de Seu principal objetivo 

neste mundo, a salvação da humanidade perdida. 
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O discipulado se baseia nas relações humanas. O método de Cristo era a 

interação com as pessoas.  

O discipulado não acontece por acaso. Exige tempo, esforço e alto nível de 

intencionalidade. O discipulado pressupõe dedicação e responsabilidade.  

 “A obra de Deus não deve ser malfeita ou realizada relaxadamente” (Ellen G. 

White, Evangelismo, p. 322). 

O Mar Morto marca a altitude mais baixa da Terra. Com um teor de sal e 

minerais na casa dos 33,7%, pouca coisa sobrevive em suas águas. Na vida cristã, 

se a graça de Deus não fluir para os outros, ficaremos estagnados e quase sem vida 

como o Mar Morto. Não é assim que devemos viver. 

“Deus poderia ter realizado Seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio; 

mas, para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar 

de Sua obra. Com o propósito de participar da alegria Dele, a alegria de ver pessoas 

redimidas por Seu sacrifício, devemos colaborar em Sua obra para redenção delas” 

(Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 142). 

Por que Deus usa pessoas como instrumentos do discipulado? 

 

3 APRENDENDO PELO EXEMPLO 

 

Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em Mim fará também as obras que 

tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque Eu estou indo 

para o Pai” (Jo 14:12). Cristo foi o perfeito Modelo de mentor. Os discípulos 

aprenderam a orar ouvindo-O orar.  

Paulo expressou a mesma ideia ao dizer: “Tornem-se meus imitadores, como 

eu o sou de Cristo” (1Co 11:1).  

No processo de seguir a Cristo, o primeiro passo para estabelecer um bom 

discipulado é encontrar, treinar e/ou ser um bom mentor.  

Quando reconhecemos verdadeiramente o imenso sacrifício que Cristo fez por 

nós, somos dominados por Seu amor e compelidos a compartilhar o que Ele fez por 

nós. 

Mencione dois exemplos específicos do que você aprendeu com as ações de 

Jesus quanto à maneira como Ele praticava o discipulado. 
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4 TRABALHO MISSIONÁRIO 

 

Devemos nos aproximar das pessoas individualmente, com simpatia 

semelhante à de Cristo, e buscar despertar o interesse delas pelas grandes coisas 

relacionadas à vida eterna. Os corações podem ser tão duros quanto uma estrada 

batida, e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas embora 

a lógica possa falhar em modificá-los, e o argumento seja impotente para 

convencer, o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o 

coração endurecido, de maneira que a semente da verdade possa se enraizar. [...] 

“Os que estão ao seu redor devem ser atraídos mediante o trabalho pessoal”. 

Como Cristo foi seu Senhor e Mestre pessoal nesta semana? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) A ordem para fazer discípulos, transmitida ao longo de quase mil 

anos, tem mantido vivo o comissionamento de Cristo e possibilitado que o 

evangelho seja levado de uma geração à outra. 

2) (____) Não vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus 

seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo 

3) (____) À primeira vista, ir, fazer discípulos, batizar e ensinar são quatro 

ações semelhantes.  

4) (____) O discipulado se baseia nas relações humanas. O método de Cristo 

era a interação com apenas os membros da igreja. Existe algo no relacionamento 

pessoal que transcende a mera comunicação de informações. 

5) (____) Há ocasiões em que uma profecia do Antigo Testamento tem mais de 

uma aplicação. Aqui o apóstolo Paulo tomou uma profecia que se referia 

primeiramente a Israel e profeticamente ao Messias (veja Is 41:8; Is 49:6; Lc 2:32) 

e a aplicou à igreja do Novo Testamento. 

6) (____) O exemplo de Cristo foi transmitido de discípulo para discípulo, de 

mentor para mentoreado. Os instrumentos do discipulado são pessoas. E que 

melhor maneira de estimular o estilo de vida divino do que encarnar-Se como ser 

humano para ser um Exemplo vivo? 
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7) (____) “Os que estão ao seu redor devem ser atraídos mediante o trabalho 

pessoal. É necessário relacionar-se com eles. As pregações não farão o trabalho 

que precisa ser feito. Anjos de Deus o acompanharão às residências daqueles a 

quem você for visitar. [...] Visitando o povo, conversando, orando e simpatizando 

com ele, você estará conquistando corações. Esse é o mais elevado trabalho 

missionário que pode ser feito. [...] 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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