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Prefácio

Este guia de estudo é composto de 12 lições planejadas para uso
em conjunto com o livro O discipulado verdadeiro. Seu propósito é
ajudar o cristão a examinar alguns dos princípios do discipulado
estabelecidos no Novo Testamento.
É possível tirar proveito deste guia de três maneiras:
1. Estudo individual. A cada lição, o aluno deve completar seu
estudo conforme orientado. A lição indicará quando e onde
ler no livro O discipulado verdadeiro. Cada lição leva cerca de
uma hora para ser completada.
2. Discipulado em duplas. Os que estão envolvidos no trabalho de ajudar outros a crescer na fé podem solicitar àqueles
a quem estão discipulando que executem as lições e, depois,
discutir com eles os princípios aprendidos.
3. Grupos de estudo bíblico. O guia de estudo também é adequado para classes com duração de doze ou treze semanas.
Cada aluno deve fazer seu estudo pessoal antecipadamente
e vir preparado para discutir suas descobertas. Uma aula
de uma hora é mais do que suficiente para a discussão. Se
a discussão se limitar a trinta minutos, então o restante da
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sessão pode ser usado de outras maneiras. Uma opção é que
o líder da classe fale sobre os aspectos da lição, ou a classe
pode passar um tempo em oração em favor das necessidades
dos alunos, da igreja, dos não-salvos etc. Também é possível
pedir à classe que faça “relatórios” sobre leituras suplementares relacionadas ao assunto do discipulado. Esses relatórios
podem ser discutidos em classe.

Lição 1
As condições do discipulado

1. O que Jesus quis dizer com sua declaração em Lucas 14:26?
Por que é impossível ser discípulo de Jesus sem estar de acordo
com tal declaração?
2. A passagem de Mateus 16:24 apresenta três exigências para
quem deseja ser discípulo de Jesus. Identifique e faça uma
breve definição de cada uma delas. Então, cite exemplos
específicos de como um crente pode violar cada uma das
exigências.
3. Que característica de um discípulo Jesus apresenta em João
13:35? Em sua opinião, de que maneira isso mostra aos outros
que somos discípulos de Jesus?
4. Explique a importância das Escrituras na vida de um discípulo verdadeiro ( Jo 8:31). Que atitude ele terá em relação à
Palavra de Deus?
5. De acordo com Lucas 14:33, o que o discípulo do Senhor
Jesus deve fazer? Se você já fez isso, de que maneira específica sua vida mudou? Quais benefícios seriam resultado da
obediência a Jesus nessa área?
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•

Leia o capítulo intitulado “As condições do discipulado”
em O discipulado verdadeiro antes de responder às perguntas 6 e 7.

6. Para cada declaração abaixo, diga se você concorda ou discorda e, então, apresente suas razões.
“O cristianismo verdadeiro é uma dedicação total ao Senhor Jesus Cristo.”
“A resposta adequada ao sacrifício do Senhor no Calvário
não pode ser nada menos que rendição incondicional.”
“... temos todo o direito de desfrutar do melhor que esta
vida tem a oferecer.”
7. Cite os sete termos do discipulado levantados nas perguntas 1 a 5. Para você, qual é o mais difícil de aceitar? À luz das
exigências que Cristo faz de você, como procurará, de agora
em diante, ser um discípulo verdadeiro?

Lição 2
Renunciando a tudo

1. Qual condição para o discipulado o Senhor Jesus estabelece
em Lucas 14:33? O que ele quer dizer com essa declaração?
2. Leia Mateus 6:19-21e Lucas 12:33-34. O que o Senhor ordena aos seus discípulos? Faça uma comparação entre os dois
lugares onde podemos acumular tesouros. Qual é a relação
entre o lugar onde acumulamos tesouros e nossa devoção a
Deus?
3. De que maneira os crentes da igreja primitiva obedeceram
ao mandamento de Jesus (At 2:44-45)?

•

Antes de responder às perguntas 4 e 5, leia “Renunciando
a tudo” em O discipulado verdadeiro.

4. Considere cada um dos argumentos a seguir, contrastando-os
com as palavras literais do Senhor. Em suas próprias palavras,
refute cada um dos argumentos e cite passagens da Bíblia que
apóiem seu raciocínio.
“Se abandonássemos tudo, morreríamos de fome.”
“... devemos prover às necessidades futuras de nossa família.”
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“Se todo cristão abandonar tudo, então quem financiaria
a obra do Senhor?”
“Se não houvesse alguns cristãos ricos, de que maneira
as pessoas de classe mais elevada seriam alcançadas com o
evangelho?”
5. Estude as quatro características (citadas em O discipulado
verdadeiro) do homem que abandona tudo. Até que ponto
cada uma delas é verdadeira em sua própria vida?
6. Para você, o que significa “renunciar a tudo” para seguir a
Cristo? Declare sua resposta em termos pessoais e práticos.
7. Se você aceitasse literalmente as palavras de Jesus presentes
em Lucas 14:33, qual seria o impacto prático em cada uma
das áreas abaixo? Seja específico.
Seu trabalho / educação
Sua vida familiar
Sua igreja
O mundo

Lição 3
Obstáculos ao discipulado

1. Estude Lucas 9:57-62 e identifique os três candidatos a discípulos de Jesus. O que o primeiro homem se propôs a fazer
(v. 57)? Como o Senhor respondeu (v. 58)? Por que você
acha que ele respondeu dessa maneira?
2. O que o Senhor ordena ao segundo homem (v. 59)? Que
pedido o homem fez depois dessa ordem? O que o Senhor
quis dizer quando falou “deixe que os mortos sepultem os
seus próprios mortos”? De acordo com o Senhor, o que deve
ter maior prioridade?
3. Que condições o terceiro homem apresenta para seguir a
Jesus (v. 61)? O que há de errado em seu pedido? O que faz
um homem não ser “apto para o Reino de Deus”?
4. Em que aspectos os três homens são semelhantes? Em que
são diferentes? Os últimos dois homens usaram as palavras
do “Senhor... primeiro...”. O que isso diz a você hoje? Em
que aspectos as palavras deles foram contraditórias?
5. Leia “Obstáculos ao discipulado” em O discipulado verdadeiro.
Identifique os nomes dados a cada um dos homens. Por que
cada um desses nomes é adequado?
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6. Quais são os três impedimentos básicos ao verdadeiro discipulado ilustrados por esses homens? Apresente exemplos
específicos de como esses impedimentos podem ocorrer na
sua vida.
7. O que se coloca entre você e a completa devoção a Jesus Cristo? Que passos você dará para remover esse impedimento?

Lição 4
Discípulos são administradores

Estude cuidadosamente Lucas 16:1-13 e responda às perguntas a seguir:
1. A quem o Senhor Jesus está falando? Usando suas próprias
palavras, resuma a parábola que ele conta (v. 1-8a).
2. O que motivou a ação do administrador astuto (v. 3-4)? Em
sua opinião, por que o homem rico pensou que seu administrador agira com sabedoria (v. 8a)?
3. Considere a declaração de nosso Senhor na segunda parte
do versículo 8. Quem são “os filhos deste mundo” e “os filhos
da luz”? Compare a visão que eles têm do futuro. Por que o
Senhor diz que os filhos deste mundo são mais sábios do que
os filhos da luz?
4. Faça uma lista das maneiras pelas quais as pessoas de hoje se
preparam para o futuro. De acordo com o Senhor, como um
discípulo deveria se preparar para o futuro (v. 9)? O que é a
“riqueza deste mundo ímpio”? Como você pode usá-la “para
ganhar amigos”? Seja específico.
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5. De que maneira a forma de lidarmos com nossos bens é um
teste de nosso caráter (v. 10)? Em termos práticos, o que
significa um cristão ser “fiel” no pouco? E “desonesto no
pouco”?
6. O que são as “verdadeiras riquezas” (v. 11)? Qual é o prérequisito para recebê-las? O que você acha que realmente
pertence a um cristão (v. 12)? O que é exigido para receber
isso? Que princípio de serviço o Senhor apresenta (v. 13)?
De que maneira isso está relacionado com a administração
dos bens?

•

Leia “Discípulos são administradores” em O discipulado
verdadeiro e registre idéias adicionais às perguntas 1 a 6.

7. Com base nesse estudo, explique por que o discípulo de
Cristo é um administrador e como ele deve exercer sua administração. Que mudanças você precisa fazer no modo de
gerenciar os interesses de Deus aqui na terra? Quais serão os
resultados eternos e espirituais?

Lição 5
Zelo e Fé

1. Procure no dicionário a definição da palavra “zelo” e escreva
uma descrição breve, usando suas próprias palavras. Em sua
opinião, de que maneira essa palavra deveria se aplicar a um
discípulo do Senhor Jesus?
2. De que maneira a vida do Senhor Jesus na terra manifestou
zelo (Lc 12:50; Jo 2:17; 9:4)?
3. Leia “Zelo” em O discipulado verdadeiro. Explique cada uma
das declarações a seguir:
“Um homem zeloso na religião é um homem predominantemente cativo a uma única coisa”.
“A desgraça da Igreja do século XXI é que se pode encontrar mais zelo entre homens-bomba e seguidores de cultos
profanos do que entre cristãos”.
“Certamente se o Senhor Jesus é digno de alguma coisa,
ele é digno de tudo”.
4. Leia o capítulo sobre“Fé” em O discipulado verdadeiro e identifique pelo menos cinco princípios fundamentais pertencentes
a uma vida de fé.
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5. Em termos práticos, faça um contraste entre “viver pela fé”
e “viver pelo que vemos” (2Co 5:7).
6. De que maneira um discípulo pode crescer na fé?
7. Que coisas em sua vida diminuem o seu zelo por Cristo?
Que ajustes positivos você precisa fazer para crescer no zelo?
Até que ponto você pode dizer: “Vivo pela fé, e não pelo
que vejo”? Que mudanças você precisa fazer para andar mais
pela fé?

Lição 6
Oração

•

Leia “Oração” em O discipulado verdadeiro; estude cuidadosamente os princípios da oração e, então, responda às
perguntas a seguir com suas próprias palavras.

1. Por que a melhor oração vem de uma forte necessidade interior? Faça uma lista de algumas razões pelas quais a nossa
“vida de oração” tende a ser superficial.
2. O que significa “aproximar-se de Deus com um coração
sincero” (cf. Hb 10:22)? Em que aspectos apresentamos a
tendência de ser hipócritas em nosso coração?
3. Em que aspectos uma oração pode nos custar alguma coisa?
Por que você acha que Deus honra esse tipo de oração? Qual
é a relação entre o jejum e a oração?
4. De que maneira uma oração pode ser usada erradamente
(Tg 4:3)? Qual deveria ser a ênfase principal de nossas orações? De que modo podemos honrar a Deus por meio da
oração?
5. Explique o que significa orar “em nome do Senhor Jesus”.
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6. Qual a importância de cada uma das frases a seguir para a
oração?
“Manter as contas corretas com Deus”.
“Permanecer em Cristo”.
“Orar especificamente”.
7. Descreva em um parágrafo o lugar da oração em sua vida
como discípulo de Cristo. Quais dos princípios da oração
mencionados você mais negligencia? Que passos você está
dando para ser mais eficaz na oração?

Lição 7
Batalha

1. Em que tipo de conflito os discípulos do Senhor Jesus estão envolvidos (Ef 6:11-12)? Que estratégias o inimigo usa
(2Co 11:14-15)? Em sua opinião, por que um conhecimento
do inimigo e de sua estratégia são importantes?
2. Quais são as armas da batalha cristã (Ef 6:13-20)? Descreva
a eficácia dessas armas (2Co 10:3-5). De que modo elas estão
provando sua eficácia em sua vida diária?
3. Estude 2Timóteo 2:3-4. O que Paulo pede que Timóteo faça
(v. 3)? Qual é a característica de um soldado em serviço (v.
4)? Faça uma lista das maneiras pelas quais o soldado cristão
pode “se deixar envolver”. Para você, qual delas é a maior
ameaça?
4. Que problemas surge num exército em que os soldados não
forem unidos? Por que a desunião é um sério problema na
batalha cristã? Leia o capítulo 2 da carta aos Filipenses e
identifique princípios-chave relacionados à maneira de se
obter unidade. Dê exemplos de como você pode aplicá-los.
5. Por que a vida sacrificial é necessária em tempos de guerra?
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Por que isso é igualmente importante na batalha cristã? Quais
sacrifícios os soldados cristãos são chamados a fazer?
6. Leia “Batalha” em O discipulado verdadeiro e registre quaisquer idéias adicionais às perguntas 1 a 5. Identifique as oito
exigências da guerra e escreva uma sentença que resuma a
razão pela qual cada uma delas é uma exigência da batalha
cristã.
7. Quais práticas da sua vida indicam que você tem levado a
batalha cristã a sério? Qual é a sua estratégia para se tornar
um soldado de Jesus Cristo mais eficiente?

Lição 8
Domínio mundial

1. Estude Mateus 28:18-20, Marcos 16:15 e 2Coríntios 5:1820. Em que sentido Cristo chamou seus discípulos para
dominarem o mundo?
2. Qual deve ser a motivação, uma vez que o mundo precisa ser alcançado para Cristo (Mt 22:37,39; 1Co 13:1-3;
2Co 5:14-15)? Por que esse é o único motivo adequado?
De que maneira o apóstolo Paulo refletia essa motivação
(At 20:24; 2Co 12:15a)?
3. Que método os primeiros discípulos usaram para alcançar o
mundo com o evangelho (Mc 16:15,20; At 8:4)? Onde você
os encontraria proclamando o evangelho?
4. Que outro método pode ser usado para propagar a fé cristã
(Mc 3:14; 2Tm 2:2)? Em sua opinião, por que esse método
é tão importante quanto a proclamação pública do evangelho?

•

Leia “Domínio mundial” em O discipulado verdadeiro
antes de completar os itens 5 a 6.
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5. Explique as declarações a seguir:
“Nunca foi sua intenção que ‘nascêssemos como homens
e morrêssemos como ratos’”.
“O chamado cristão é o mais nobre de todos, e, se lhe
dermos atenção, nossa vida atingirá uma nova altura”.
6. Identifique os seis princípios básicos citados em O discipulado
verdadeiro que os discípulos devem seguir à medida que saem
para proclamar Cristo ao mundo.
7. Deus nos chamou para dominar o mundo. Qual é sua resposta? (escreva um parágrafo explicando de que maneira esse
chamado afeta sua vida num aspecto prático.) Como você
está pessoalmente envolvido nos dois métodos principais de
alcançar o mundo com o evangelho?

Lição 9
Discipulado e casamento

1. Por que Deus instituiu o casamento para a raça humana?
Gênesis 1:28
Gênesis 2:18
1Coríntios 7:2
2. Qual é a visão de Deus para o casamento?
Provérbios 18:22
Hebreus 13:4a
Considere Eclesiastes 4:9-12. Quais benefícios o casamento pode trazer para o trabalho que um discípulo realiza para
o Senhor? Com base nos resultados de seu estudo até aqui,
escreva um parágrafo explicando por que o casamento não
é incompatível com uma vida de pureza, devoção e serviço
para Cristo.
3. Estude Mateus 19:10-12. Identifique as três situações nas
quais uma pessoa pode abrir mão do casamento. O que significa ser eunuco “por causa do Reino dos céus” (v. 12)?

•

Leia cuidadosamente o capítulo 7 de 1Coríntios antes de
responder às perguntas 4 a 7.
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4. O apóstolo Paulo expressa o desejo de que os solteiros permaneçam como ele estava, ou seja, que não se casem (1Co
7:7a,8). Faça uma lista de todas as razões que ele dá para o
celibato, conforme 1Coríntios 7:26-35. É possível concluir,
portanto, que Paulo está dizendo aos santos que eles estão
fora da vontade de Deus ou que são menos “espirituais” caso
venham a se casar? Explique sua resposta.
5. O que determina se um cristão deve permanecer solteiro (1Co
7:7b; Mt 19:12)? Como uma pessoa sabe se deve permanecer
solteira (1Co 7:9)?
6. Como devem viver os cristãos casados (1Co 7:29-31)? Em
termos práticos, o que isso significa?

•

Leia “Discipulado e casamento” em O discipulado verdadeiro. Registre quaisquer idéias adicionais relacionadas às
perguntas 1 a 6.

7. Em que aspectos o casamento pode ser um amargo inimigo
dos propósitos de Deus para sua vida?
Para os solteiros: Quais princípios fundamentais podem
ajudá-lo a determinar se Deus o chamou para se casar ou
para permanecer solteiro?
Para os casados: Que mudanças são necessárias na sua vida
familiar para garantir uma maior devoção a Cristo e à sua
causa?

Lição 10
Analisando o custo e as recompensas do
discipulado

•

Leia cuidadosamente Lucas 14:25-35 e responda às
perguntas 1 a 4.

1. O que Jesus pede daqueles que querem ser seus discípulos?
v. 26
v. 27
2. Identifique as duas parábolas que Jesus usa nos versículos 28
a 32. Resuma cada uma delas. Depois, destaque o aspecto da
vida cristã que cada parábola ilustra e, finalmente, resuma sua
principal lição espiritual.
Resumo Semelhança com a vida cristã

Lição

v. 28-30
v. 31-32
Em que aspectos essas parábolas ilustram as exigências dos
versículos 26 e 27?
3. De que maneira o versículo 33 é uma aplicação de tudo o
que Jesus disse nos versículos 26 a 32?

26

O DISCIPULADO VERDADEIRO

4. Considere os versículos 34 e 35. Em sentido figurado, a que
“sal” eles se referem? O que Jesus está realmente dizendo
sobre o discipulado na metáfora do sal? Como um cristão
pode perder seu “sabor”?

•

Leia “Analisando o custo” em O discipulado verdadeiro.
Registre quaisquer idéias adicionais às perguntas 1 a 4.

5. Estude João 12:23-26. Qual é o princípio fundamental que
Jesus ilustra com o trigo (v. 24)? De que maneira esse princípio se aplicou ao Senhor Jesus? Como esse princípio deve
se aplicar aos seus discípulos? Qual será a recompensa?
6. Leia “A sombra do martírio” e “As recompensas do discipulado”. Para cada frase abaixo, diga se você concorda ou discorda
e, então, apresente suas razões:
“Quando um homem está verdadeiramente comprometido
com Jesus Cristo, para ele a questão de viver ou morrer parece
ser algo sem importância”.
“Não é pedido a todos que entreguem sua vida como
mártires... mas todos nós podemos ter o espírito do mártir,
o zelo do mártir, a devoção do mártir”.
“...a existência do discipulado verdadeiro é espiritualmente
a mais satisfatória no mundo”.
7. De que maneira o Senhor Jesus desafiou você pessoalmente
a analisar o custo de ser seu discípulo? Faça uma lista dos
obstáculos presentes em sua vida que atrapalham a completa
devoção a Cristo e das atitudes que pretende tomar para
superar esses obstáculos.

Lição 11
Onde está o seu tesouro?

1. Estude Mateus 6:19-21. O que o Senhor Jesus proíbe que
seus seguidores façam? Explique o significado do versículo
21 em termos práticos.
2. O que o exemplo e a instrução do apóstolo Paulo ensinam
sobre a diligência nos negócios (At 18:1-3; 2Ts 3:8,10)? Considere a declaração: “O cristão pode ganhar tanto dinheiro
quanto puder”. Sob que condições isso é verdadeiro?
Provérbios 13:11
Provérbios 22:16
Salmos 62:10
Mateus 6:24
Mateus 6:33
1Timóteo 5:8
3. Qual é a vontade de Deus em relação ao uso que fazemos
das riquezas?
Mateus 6:19-21
1Coríntios 4:1-2
1Timóteo 6:6-8
1Timóteo 6:17-19
Por que é errado para um cristão acumular riquezas?
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Provérbios 3:27-28
Malaquias 3:8
1João 3:17

•

Leia “Onde está o seu tesouro?” e anote quaisquer idéias
adicionais às perguntas 1 a 3.

4. Nove argumentos usados para justificar o acúmulo de riquezas para o futuro são citados no capítulo “O caso dos bens
congelados”. Selecione um desses argumentos, resuma-o e
apresente uma resposta a ele com suas próprias palavras.
5. Identifique alguns dos perigos das riquezas.
Provérbios 28:20,22
Mateus 6:24
Mateus 19:23-26
1Timóteo 6:9-10
Tiago 1:10-11
Tiago 5:1-6
6. Releia os itens “Uma advertência ao preguiçoso!” e “Uma
advertência quanto ao julgamento!”. Escreva de que maneira
cada uma dessas advertências se aplica pessoalmente a você.
7. Como você pode fazer desta lição uma prática em sua própria
vida? Descreva passos específicos que você dará.

Lição 12
Senhor, quebranta-me

1. Estabeleça um contraste entre a atitude de Deus para com o
homem quebrantado e a atitude que ele tem em relação ao
homem orgulhoso (Sl 34:18; 51:17; 138:6; Is 57:15; Tg 4:6).
2. Por que a conversão é uma forma de quebrantamento? Estude Mateus 11:28-30. O que é um jugo? Por que os jugos
são apenas para aqueles que estão quebrantados? Qual é o
significado da declaração do Senhor aqui?
3. De que maneira o verdadeiro quebrantamento se manifestou
na vida de cada um dos homens a seguir?
Davi (Sl 32:3-5)
Daniel (Dn 9:3-19)
Zaqueu (Lc 19:1-10)
O Senhor Jesus (1Pe 2:23)
4. Cite alguns dos elementos básicos do quebrantamento extraídos dos versículos a seguir:
Mateus 18:23-35; Efésios 4:32
Romanos 12:17,20,21
Filipenses 2:3; Romanos 12:10
Salmos 32:8-9
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5. Leia “Senhor, quebranta-me” e identifique os dez elementos
do quebrantamento mencionados ali. Quais deles são vistos
na vida de Cristo conforme a descrição de Filipenses 2:6-8?
Explique. Suas observações podem ficar registradas no quadro
abaixo:
Elemento de quebrantamento

Como é visto em Cristo

6. Quais elementos de quebrantamento você tem mais dificuldade de exibir nas áreas citadas abaixo? Explique sua
resposta.
Em sua casa
Em sua igreja
Em seu trabalho
7. Identifique algumas atitudes ou ações específicas da sua vida
diária que demonstram falta de quebrantamento. O que você
vai fazer em relação a isso? Seja específico.

