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“Deus prometeu o dom do Espírito Santo à Sua  igreja, e essa 

promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros 

discípulos. Mas, como todas as outras promessas, ela é concedida 

sob condições. [...]  

 (Ellen G. White, Obreiros Evangélicos, p. 284, 285). 
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Temos diversos componentes do discipulado: seus instrumentos primários 

(pessoas), seu alvo final (semelhança com Cristo), seu poder espiritual (oração, 

testemunho e estudo da Bíblia), seu processo sistemático (preparo, plantio, cultivo, 

colheita e preservação), bem como o papel central da igreja no discipulado e a 

importância da abnegação na vida de cada discípulo.  

Cada uma das expressões da Grande Comissão é um ingrediente 

indispensável para se ter uma igreja saudável: 1. Vão: Embora não seja dito 

explicitamente, o contexto mostra que Cristo está Se dirigindo aos discípulos de 

todas as épocas. Uma igreja saudável precisa que todos os que são chamados por 

Jesus saiam pelo mundo proclamando o evangelho. 2. Todas as nações: O convite 

do evangelho deve ser estendido a toda tribo, língua e povo. Uma igreja saudável 

precisa de metas para cumprir sua missão. 3. Todas as coisas: Jesus ensinou 

muitas coisas. Uma igreja saudável precisa de uma estratégia e um plano para 

ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. 4. Toda a autoridade: Cristo recebeu 

plena autoridade nos “Céus” e na “Terra”, isto é, em todo o Universo. A igreja 

saudável recebe toda autoridade de Cristo para cumprir o que Ele ordenou. 5. 

Todos os dias: Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos 

tempos. Uma igreja saudável precisa ter confiança e segurança da companhia de 

Jesus ao levar o evangelho.  

A mensagem de eterna importância para o primeiro século era que Cristo tinha 

vindo. O amor do Pai foi revelado mediante o sacrifício de Cristo na cruz. A 

mensagem de salvação em Jesus nunca estará desatualizada. É a verdade presente 

para todas as gerações. 

Para você, qual foi o momento mais marcante e o mais desafiador neste estudo 

a respeito do discipulado? 

 

1 DESFAZENDO BABEL 

 

Atos 1:8 contém a síntese de um plano estratégico de evangelização: “[...] E 

serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os 

confins da Terra”. A atuação da igreja em Jerusalém é mencionada primeiro, depois 

o Espírito direcionou os esforços da igreja para a Judeia e Samaria. Quando 

irrompeu a perseguição, a igreja explodiu em termos missionários para todas as 
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partes do mundo. É interessante notar que, pouco antes dessa explosão 

evangelística, Lucas registrou três histórias fantásticas de conversões. 

Após a narrativa de Noé (Gn 6–9), o capítulo 10 exibe uma lista com os 

descendentes de seus três filhos: Sem, Cam e Jafé. Em seguida, o capítulo 11 

descreve a história da Torre de Babel, em que Deus interveio em sua 

construção, confundiu as línguas e espalhou as pessoas por “toda a Terra”. No 

capítulo 12, a história dos patriarcas começa com o chamado de Abraão para que, 

por meio de sua descendência, o Senhor abençoasse “todas as famílias da Terra” 

(Gn 12:3). 

Portanto, os acontecimentos registrados no livro de Atos são um cumprimento 

da aliança de Deus com Abraão, de que, por meio do novo Israel, a igreja cristã, o 

evangelho seria pregado em “todo o mundo”. O episódio da Torre de Babel originou 

diferentes idiomas, o Pentecostes (At 2) dotou os discípulos com o poder divino 

para pregar o evangelho em diferentes idiomas. 

Do primeiro ao último capítulo do Apocalipse, o clímax de cada profecia é a 

vinda de Jesus. O “Cordeiro que foi morto” (Ap 5:12) virá outra vez como Rei dos 

reis e Senhor dos senhores (Ap 19:16). Ele derrotará todos os inimigos que oprimem 

e perseguem Seu povo (Ap 17:14). Cristo livrará Seu povo do pesadelo do pecado e 

o levará ao lar de glória. 

Qual parte da Grande Comissão (Mt 28:18-20) mais o impressiona? 

 

2 GERENCIANDO CRISES 

 

Uma coisa é aprender sobre a teoria do discipulado, outra é avaliar se cada 

etapa está sendo bem-sucedida. 

Será que realmente consideramos cada pessoa o alvo primário do 

discipulado, ou estamos mais preocupados em oferecer-lhe boas 

programações? A finalidade do discipulado é nos tornar mais semelhantes a 

Cristo ou é crescimento numérico? Realmente temos comunhão com Deus? 

Estamos respirando (oração), nos alimentando (estudo da Bíblia) e nos exercitando 

(testemunho), ou temos exercido um discipulado de faz-de-conta? O processo de 

discipulado, em sua igreja, tem sido um ciclo vivo e contínuo ou a igreja continua 

igual ao que já era? A igreja está realmente treinando pescadores de gente? 
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O discipulado é contínuo. Se a igreja não estiver crescendo espiritual e 

numericamente, morrerá espiritual e numericamente. O discipulado precisa ser 

cíclico, repetindo-se e multiplicando-se continuamente. 

A verdadeira marca de uma igreja saudável não é quantas pessoas vêm visitá-

la, mas sim quantas são transformadas em discípulos comprometidos com a 

missão. 

A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14 apela à geração do século 21 

que anseia por um propósito na vida. Ela apresenta o evangelho da graça de Deus 

que concede perdão a todos. Ela nos limpa da culpa do pecado e nos dá poder para 

ser vencedores. Essa mensagem apresenta o fundamento para toda valorização 

própria, considerando o fato de que Cristo nos criou e nos redimiu. 

Como a avaliação do discipulado pode ser feita de maneira mais eficaz? 

 

3 TODAS AS COISAS 

 

Colossenses 1 é um dos capítulos mais sublimes do Novo Testamento. O 

apóstolo Paulo parecia não estar encontrando palavras quando descreveu a 

plenitude divina e a obra redentora de Cristo. O apóstolo iniciou enfatizando a 

supremacia do Filho de Deus, e orou para que seus leitores obtivessem “toda 

sabedoria e entendimento espiritual” (v. 9). No verso 11, ele usou a mesma palavra 

ao descrever “todo o poder” e “toda a perseverança e paciência”. Nos versículos 

seguintes, embora Paulo não tenha usado a palavra tudo, os conceitos de “reino da 

luz” (v. 12), “domínio das trevas” (v. 13), “amor” (v. 13) e “perdão dos pecados” (v. 

14) abrangem toda a obra da salvação realizada por Cristo. 

Qual das cinco etapas do Ciclo de Crescimento é mais fraca em sua igreja? Qual 

é a mais forte? 

 

4 CRISTO É TUDO 

 

 “Para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Desde que tinha 

sido detido em sua jornada de perseguição contra os seguidores do crucificado 

Nazareno, jamais havia deixado de se gloriar na cruz. Nessa ocasião, fora-lhe dada 

uma revelação do infinito amor de Deus demonstrado na morte de Cristo; e uma 
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transformação maravilhosa havia acontecido em sua vida, pondo em harmonia com 

o Céu todos os seus planos e propósitos. Desde esse momento, Paulo tinha se 

tornado um novo homem em Cristo. Ele sabia por experiência pessoal que [...] 

desde então, Cristo é tudo em todos” (Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 245). 

“Não podemos usar o Espírito Santo, Ele é quem deve nos usar. [...] No 

entanto, muitos não querem se submeter para ser guiados. Querem dirigir a si 

mesmos. É por isso que não recebem o dom celestial. O Espírito é concedido apenas 

àqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à Sua guia e graça. 

 “Deus chama Seus filhos a se prepararem para cenas de rigoroso conflito. 

Assuma seus deveres com espírito manso e humilde. Enfrente sempre seus 

inimigos com o poder de Jesus. Desempenhe com fidelidade cada dever. 

Compreenda que é agora que você precisa obter, por meio de conversão diária e 

humildade, uma confiança inabalável Naquele que tem todo o poder e que não 

permitirá que você seja destruído. [...] Nas provações destes últimos dias, Cristo Se 

tornará para o Seu povo ‘sabedoria, justiça, santificação e redenção’” (1Co 1:30, 

NAA; Ellen G. White, Nos Lugares Celestiais [MM 1968], 17 de outubro). 

O que você tem negado a Cristo? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

1) (____) Cristo não prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos 

tempos.  

2) (____) O amor do Espírito Santo foi revelado mediante o sacrifício de Cristo 

na cruz.  

3) (____) Os três filhos de Noé se espalharam com suas famílias por toda a 

Terra e as boas-novas da salvação foram pregadas. Deus também usou Filipe, 

Paulo, Barnabé, Seus discípulos e muitos outros para pregar o evangelho para 

pessoas de nacionalidades diferentes e em vários lugares diferentes ao redor da 

Terra. 

4) (____) A verdadeira marca de uma igreja saudável não é quantas pessoas 

vêm visitá-la, mas sim quantas são transformadas em discípulos comprometidos 

com a missão. 
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5) (____) Satanás atacou o sábado porque sabe que esse dia é o centro da 

adoração. O sábado exalta Cristo como Criador e apela a todos em todos os lugares 

a adorar “Aquele que fez o Céu, e a Terra” (Ap 14:7). O sábado fala com relevância 

nesta era de evolução e nos convida a adorar o Cristo que nos criou e nos dá uma 

percepção do nosso valor Nele. 

6) (____) Paulo então irrompeu como que em um hino de louvor, no qual rendeu 

glórias ao Salvador como a “imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda a 

criação” (v. 15). Ele é o Representante perfeito da divindade e a perfeita 

representação da humanidade. Todas as coisas foram criadas por “por Ele” e “para 

Ele” (v. 16). Cristo é tanto a origem quanto o fim de tudo o que existe. Todas as 

coisas vêm Dele e todas as coisas são sustentadas por Ele (v. 17). Cristo é o Cabeça 

da igreja (v. 18) e a plenitude da divindade (v. 19). Por meio Dele, todo o Universo 

será restaurado à sua harmonia original (v. 20). 

7) (____) Paulo sabia muito bem como sua mensagem seria considerada tanto 

pelos judeus quanto pelos gregos de Corinto. 

 

Gabarito: 

1) E - Lição de sábado; 

2) E - Lição de domingo; 

3) C - Lição de segunda-feira; 

4) C - Lição de terça-feira; 

5) C - Lição de quarta-feira; 

6) C - Lição de quinta-feira; 

7) C - Lição de Sexta-feira. 

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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