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Igrejas com 

 

Crescimento Indesejável 
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Igrejas 

Discipulado                   
Anos 70/80 

Missões                        
para-eclesiásticas 

Programa reivindica 
ser a verdadeira igreja 

Um a Um 
Periódicos 

Programáticos 

Encontros 

Todos 



Um a Um 
Periódicos 

Programáticos 

Encontros 

Moderno 
Positivista 

Individualista 

Discipulado                   
Anos 70/80 

Todos 

Missões                        
para-eclesiásticas 

Programa reivindica 
ser bíblico 
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acolhe as multidões 
chama para si 
ensina e instrui 
cura seus enfermos 
supre suas necessidades 
se compadece de sua situação  (3x em Mateus) 



Discipulado                    
segundo JESUS 

se compadece de sua situação  

Ao ver as multidões, teve compaixão delas,                                                             
porque estavam aflitas e desamparadas,                
como ovelhas sem pastor. 

   Mateus 9:36  

(3x em Mateus) 



Discipulado                    
segundo JESUS 

se compadece de sua situação  

Quando Jesus saiu do barco                                    
e viu tão grande multidão,                                                 
teve compaixão deles e curou os seus doentes. 

     Mateus 14:14  

(3x em Mateus) 



Discipulado                    
segundo JESUS 

se compadece de sua situação  

Jesus chamou os seus discípulos e disse:                                                                   
“Tenho compaixão desta multidão...   

     Mateus 15:32 

(3x em Mateus) 



Discipulado                    
segundo JESUS 

e as multidões 

No Evangelho de Mateus 

Nos Quatro Evangelhos 

43 vezes 

125 vezes 



Discipulado                    
segundo JESUS 

e as multidões 

Enquanto Jesus ensina as multidões,                            
os discípulos escutam seus ensinamentos. 

O que distingue um discípulo no meio da multidão 
é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. 

1 



Discipulado                    
segundo JESUS 

e as multidões 

2 Enquanto Jesus ensina e serve as multidões,          
os discípulos observam e aprendem como fazer.  

Sua dedicação 
Sua paixão 

Sua abordagem 
Sua autoridade 



Discipulado                    
segundo JESUS 

e as multidões 

O espaço das multidões                           
em nossas igrejas                                    
são nossos encontros maiores (cultos) 



Discipulado                    
segundo JESUS 

no grupo menor 
dissipa dúvidas 
aprofunda experiências 
questiona motivações 
confronta equívocos  
delega tarefas 
concede poder 

Melhor espaço                          
para multiplicação de líderes 



Discipulado                    
segundo JESUS 

no grupo menor 

O espaço do grupo pequeno                            
em nossas igrejas                                    
são os “grupos pequenos”, as “células”            
ou até os “grupos de discipulado”.  



Discipulado                    
segundo JESUS 

em encontros pessoais 
Trata dúvidas 
específicas 
Orienta,          
confronta                  
e desafia  



Discipulado                    
segundo JESUS 

em encontros pessoais 
O espaço dos encontros 
pessoais em nossas 
igrejas se encontram         
na mentoria, 
aconselhamento e 
encontros informais. 



Discipulado                    
segundo JESUS 

Envolve                     
a devoção,                

a obediência               
o testemunho            

e a vocação 



Comunidade local 
formadora de discípulos 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito.         
Então ele os tomou consigo,                                                                          
e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida...  

Missão dada por Jesus 
(Lucas 9:1-6) 

Desestabilização de Herodes 
(Lucas 9:7-9) 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito.         
Então ele os tomou consigo,                                                                          
e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida...  

Tentativa de um pouco                                                                    
de descanso e privacidade 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito.         
Então ele os tomou consigo,                                                                          
e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida...  
mas as multidões ficaram sabendo, e o seguiram.                                      

?Como Jesus 
vai agir 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito.         
Então ele os tomou consigo,                                                                          
e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida...  
mas as multidões ficaram sabendo, e o seguiram.                                      
Ele as acolheu,                                                                                               
e falava-lhes acerca do Reino de Deus,                                                        
e curava os que precisavam de cura. 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Três movimentos        
de Jesus                  

diante das multidões 
No meio da multidão, 

seus discípulos:   
ouvem,            

observam,                   
são impactados               

e imitam 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

?o que 
temos 

aqui 

Ao fim da tarde os Doze aproximaram-se dele e disseram:               
“Manda embora a multidão                                                        
para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados,                                                      
e encontrem comida e pousada,                                                            
porque aqui estamos em lugar deserto”. 



PAIXÃO e DETERMINAÇÃO 
antecedem HABILIDADE e SUCESSO 

Após o SUCESSO emerge a demanda           
por CONFORTO e COMODIDADE 

Rasmus Ankersen 
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Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Ao fim da tarde os Doze aproximaram-se dele e disseram:               
“Manda embora a multidão                                                        
para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados,                                                      
e encontrem comida e pousada,                                                            
porque aqui estamos em lugar deserto”. 

Deixem a               
zona de conforto           

e engajem-se               
no serviço 

Ele, porém, respondeu:                                                                      
“Dêem-lhes vocês algo para comer”. 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Eles disseram:                                                                                      
“Temos apenas cinco pães e dois peixes —                                                
a menos que compremos alimento                                          
para toda esta multidão”.                       
(E estavam ali cerca de cinco mil homens.)                                               
Mas ele disse aos seus discípulos:                                                    
“Façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta”.                                       
Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram.  



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Tomando os cinco pães e os dois peixes,                                                      
e olhando para o céu, deu graças e os partiu.                                           
Em seguida, entregou-os aos discípulos                                                
para que os servissem ao povo.  
Todos comeram e ficaram satisfeitos,                                                       
e os discípulos recolheram doze cestos                                                
cheios de pedaços que sobraram. 



Lucas 9:10-17                  
Um Estudo de Caso 

Todos comeram e ficaram satisfeitos,                                                       
e os discípulos recolheram doze cestos                                                
cheios de pedaços que sobraram. 

Ao fim da tarde os Doze aproximaram-se dele 
e disseram: “Manda embora a multidão...” 
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