










Amigo é coisa para se guardar
No lado esquerdo do peito,

mesmo que o tempo e a distância digam não,  
mesmo esquecendo a canção.  

•que importa é ouvir a voz que vem do coração.  
Seja o que vier,  venha o que vier Qualquer dia
amigo eu volto pra te encontrar Qualquer dia
amigo, a gente vai se encontrar.

• Canção da América - Milton Nascimento e Fernando Brant







John Stott fala sobre a estratégia tríplice de 
Satanás para atacar a Igreja em Atos:

1) A perseguição física.
2) A estratégia sutil de destruir a Igreja de dentro 

para fora, com o comprometimento moral de 
Ananias e Safira.

3) A estratégia mais sutil de todas, foi a distração 
social: Ele tentou desviar os apóstolos de suas 
tarefas prioritárias de pregação e oração.

JOHN STOTT – A Igreja Autêntica – ABU, pg. 68



Já não vos chamo servos, porque o
servo não sabe o que faz o seu
senhor; mas tenho-vos chamado
amigos, porque tudo quanto ouvi de 
meu Pai vos tenho dado a conhecer.  
João 15.15



Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha vida eterna (João 3.16)

Deus amou a Cristo e Cristo ama seu povo, disse Jesus: 
“Como o Pai me amou, também eu vos amei; permanecei 
no meu amor” (João 15.9)

João era o discípulo amado (João 20.2)
Jesus nos diz que o amor é um mandamento (João 15.12)



Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha vida eterna (João 3.16)

Deus amou a Cristo e Cristo ama seu povo, disse Jesus: 
“Como o Pai me amou, também eu vos amei; permanecei 
no meu amor” (João 15.9)

João era o discípulo amado (João 20.2)
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Discipulado é mais que um programa, 
um treinamento,

uma estratégia.......discipulado é um 
relacionamento!



•Uma das maiores 
marcas do 
discipulado no 
início da Igreja, foi 
sua misericórdia 
para com o 
próximo, sua 
amizade.



Conteúdo do nosso discipulado

v.15 “tudo quanto 
ouvi de meu Pai” 

...(relacionamento 
entre Deus Pai e 

Jesus Cristo) 

...vos tenho dado 
a conhecer ( 

relacionamento 
de Jesus Cristo 

com seus 
discípulos).

O conteúdo do 
nosso discipulado 

é a Palavra de 
Deus.



SER DISCÍPULO EM UM PAÍS CHAMADO                  
BRASIL é ser amigo.

Amigo que ama se reunir com outros amigos no ambiente 
chamado Igreja, para ser edificado, adorar e servir.

Amigo que ama se reunir com alguns poucos amigos no Grupo 
Pequeno, para ser edificado, adorar e servir.

Amigo que ama estar com apenas um amigo para conversar 
individualmente.

Amigo que ama conversar com Cristo no quarto secreto.
Ron Bennett ( Intentional Disciplemaking) e Richard Foster (celebração da Disciplina)







Rodrigo Pimentel
Capitão Nascimento – Tropa de Elite
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Wanda Sá



Quando você joga a sua rede onde você 
deseja, a sua rede tem que buscar o 

peixe. Quando você joga sua rede onde 
Jesus manda, os peixes vem até a sua 

rede.
(Pastor  Farouk - Iraquiano)

Disse Jesus: “Vós sois meus amigos, se fazeis o 
que vos mando” (joão 15.14)


