
Sermão ou Lição:  Como Jesus Interagiu Com Dele Discípulos, Parte 12 (NVI-baseado) 
[Perguntas de lição são incluídas] 
 
Note:  O intento por este sermão (ou lição) não é explicar exaustivamente os 
significados de todas essas passagens e princípios, mas em vez resumir deles 
significado a fim de trazer-los todas juntos para apoiar um tema unificado. 
 
TÍTULO:  Algumas Tarefas Principais Para Ser Um Discípulo 
 
PASSAGENS:  João 15:8,16; Mateus 28:18-20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INTRODUÇÃO:  Na maioria dos grupos ou organizações que têm um objetivo de qual 
estão trabalhando para com, existem funções, ou deveres ou tarefas em que seus 
membros são esperados ou designados para ser trabalhando em. 
     Da mesma forma, sendo um discípulo genuíno de Jesus carrega com isso as tarefas 
orientadas por objetivos, que cada discípulo é esperado para estar trabalhando em.  
Vejamos algumas tarefas principais que Jesus tem para aqueles de nós que são Dele 
discípulos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Perguntas de Lição: 
Para cada uma dessas passagens: 
- - liste cada tarefa que é citado para sendo um discípulo, 
- - resuma seu significado, 
- - e descreva brevemente como isso impacta um crente médio.] 
 
LEIA:  João 15:8,16 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Para ser um discípulo de Jesus, você é estar extensivamente 
fazendo o trabalho de ministério que Ele tem para você fazer. 
 
“darem muito fruto; e assim serão meus discípulos”:  (v.8) 
- - “Dando muito fruto” significa trabalhando para produzir resultados que são úteis para 
os propósitos de Jesus - frequentemente, em abundância, substancial e de boa 
qualidade. 
- - Quando você produz muitos resultados bons no trabalho de ministério que Deus tem 
para você fazer, e assim você está mostrando exteriormente e visivelmente ou 
provando-se para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, Deus é glorificado por você. 
 
“eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça”:  (v.16) 
- - Jesus te tem escolhado desde entre as pessoas em este mundo que é cheio de 
humanos. 
- - E Ele te tem dando uma tarefa para fazer trabalho de ministério para Ele. 
- - Este trabalho de ministério, por natureza, terá e reterá seu efeito e valor na longo 
prazo - em outras palavras, segurará valor eternamente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
LEIA:  Mateus 28:18-20 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Para ser um discípulo de Jesus, você é estar em alguma maneira 
ativamente e continuamente envolvido no processo de fazendo outras pessoas em 
discípulos de Jesus. 
 
autorizado por Jesus:  (v.18) 
- - Você há sido dado a designação e autorização desde o Ser Supremo do universo 
para realizar as tarefas que Ele lhe designa. 
- - Esta designação e autorização sugere adicionalmente que Deus proverá apoio para 
você enquanto você trabalha naquilo que Ele lhe autorizou a fazer. 
 
para "ir e fazer discípulos de todas as nações":  (v.19) 
- - Uma tarefa designada principal é ativamente alcançar e se conectar com as pessoas 
em tua vizinhança e além, para o propósito de ajudando-las e treinando-las para se 
tornarem um discípulo autêntico de Jesus. 
- - Este é um objetivo geral ou declaração de missão que todo individual crente-
discípulo é estar ativamente e continuamente engajado em contribuindo a de alguma 
maneira. 
 
“batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”:  (v.19) 
- - “Batizando” envolve a pessoa fazendo uma confissão pública da sua fé; portanto, 
sendo um discípulo autêntico faz necessário de você intencionalmente permitindo tua 
fé seja abertamente visível para todos ao seu redor. 
- - “Batizando” é também uma declaração pública de sua nova lealdade a e adesão em 
o Reino de Deus, especificamente a do “Pai e o Filho e o Espírito Santo” - o Deus trino. 
 
"e ensinando-os a obedecer a tudo o que [Jesus] lhes ordenou":  (v.20) 
- - O principal elemento da tarefa é transmitir aos aprendizes todas as disciplinas da fé, 
para estarem aprendidas e incorporadas à sua vida. 
- - Logicamente, então, aquelas pessoas que estão fazendo o treinando necessitam 
estar amadurecendo em todos os aspectos da fé, para que possam ensinar melhor os 
aprendizes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IDÉIA GRANDE:  Sendo um discípulo autêntico envolve mais do que meramente 
crendo em Jesus, abstendo-se desde gratificando-se pecaminosidade e satisfazendo 
os Dele requisitos de qualificação.  Jesus tem designado que todo crente-discípulo 
autêntico é estar se esforçando fervorosamente e consistentemente para alcançar os 
outros e contribuindo para fazendo-los em discípulos produtivos apropriados também.  
Fracasso para contribuir para isso de uma maneira tangível contínua é deficiente desde 
o que Jesus está buscando e espera desde Dele discípulos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



IMPLICAÇÕES: 
 
- - Por natureza, os novos crentes não possuem o conhecimento, a compreensão, o 
treinamento ou as habilidades para devidamente se engajar nas atividades para sendo 
um verdadeiro discípulo fruta-produzindo. 
- - Por padrão e natureza, os novos crentes não perseguirão ganhando o 
conhecimento, o entendimento, o treinando ou as habilidades para devidamente se 
envolver em as atividades de para sendo um verdadeiro discípulo, a menos que 
alguém os incentive (Hebreus 10:24), fornece oportunidades, recrute-os, encoraje-os, 
assista-os, treina-os, guie-os e etc. 
- - O processo de um crente médio apanhando ou absorvendo esses conceitos com 
acompanhando atividades relacionando geralmente leva anos ou décadas, resultando 
em muito tempo perdido que é essencialmente desprovido de realizando o que Deus 
quer para aquele crente. 
- - Portanto, o processo transicional de novos e médios crentes avançando em se 
tornando discípulos fruta-produzindo é naturalmente essencialmente estagnado.  Mas, 
este processo pode estar substancialmente acelerado em igrejas e ministérios por meio 
de implementando uma abordagem de discípulo-fazendo que é ativa, eficaz e 
intencional.  Adicionalmente, o conteúdo de uma abordagem de discípulo-fazendo deve 
ser principalmente o ensino de aplicação sobre como ser um discípulo fruta-
produzindo, em vez de ser principalmente um ensino social sobre como ser um bom 
cristão. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APLICAÇÕES: 
 
- - Você está de alguma maneira envolvido em ou significativamente contribuindo para 
o treinando de qualquer um  para se tornar um discípulo?  Como isso está indo?  Você 
é consistente, confiável, útil? 
 
- - Se você não está significativamente contribuindo de alguma maneira para o 
treinando de qualquer um para se tornar um discípulo, porque é isso?  O que está te 
impedindo?  (veja Hebreus 12:1) 
 
- - Existe algo que teu pastor, ou líder de ministério, ou igreja pode fazer para ajudá-lo 
em significativamente envolvendo-te com eles em deles esforços como eles alcançam 
fora e fazem discípulos?  Em caso afirmativo, você pode informá-los esta semana 
como eles podem ajudá-lo? 
- - Talvez, você necessite de mais treinando de ministério, ou algum aconselhamento 
espiritual ou algum guiando? 
- - Ou talvez você necessite fazer alguma séria introspecção, e auto-avaliação, e 
arrependimento e reestruturando de prioridades? 
- - Ou talvez você primeiro necessite se tornar um verdadeiro crente, agora mesmo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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