
DISCIPULADO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA



DISCIPULADO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA



DISCIPULADO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA



DISCIPULADO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA



DISCIPULADO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA



DISCIPULADO NA CULTURA 
CONTEMPORÂNEA

Dr. Michael Goheen



Introdução

• Tema da Conferência: Ser e fazer discípulos
• Meu tema: Sendo um discípulo na cultura contemporânea
• Engaje-se em um processo de dupla audição:

• Ouça o que o Espírito está dizendo à Igreja judaica do Século I por meio de 
Mateus

• Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja brasileira do Século XXI por meio 
de Mateus



Por que Mateus?

• O tema da conferência é discipulado e Mateus é o único livro bíblico que extende o discipulado 
para além dos primeiros discípulos (Mt 28.18-20)

• Mateus é um judeu escrevendo para judeus, especialmente para uma igreja judaica

• Contexto: Usa a instituição judaica “discípulo-comunidade” reunida ao redor do Rabino

• Aceita e transforma isso para seu propósito

• Mateus 28.18-20: Ser e fazer discípulos é a identidade contínua e tarefa da igreja

• O que é um discípulo? Melhor: Comunidade de discípulos?

• Veja a estrutura de Mates para perceber como a pergunta é respondida



Abertura

Esta é a história da 
vinda do Reino de Deus 
como o ápice da 
história de Israel.

ENCERRAMENTO

Quem será corroborado?

JESUS OU OS JUDEUS?

Quem é o verdadeiro povo
de Deus que receberá o 
Reino?

NAÇÃO JUDAICA OU A
COMUNIDADE DE DISCÍPULOS?

Mateus 28.16-20

VINDA DO REINO

JUDEUS REJEITAM JESUS E O REINO

FORMA UMA COMUNIDADE DE DISCÍPULOS

HISTÓRIA DE MATEUS
Meio



Israel

Criação: Reino harmonioso de Deus Reino: Restauração de toda a criação e da 
plenitude da vida humana sob o governo de Deus

C
P

R

Pecado: Rebelião no Reino

Comunidade
de Discípulos

História de 
Mateus

Genealogia Comissão para 
fazer discípulos



O que é um discípulo?

1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas
as áreas de sua vida



Israel

Criação: Reino harmonioso de Deus Reino: Restauração de toda a criação e da 
plenitude da vida humana sob o governo de Deus

C
P

R

Pecado: Rebelião no Reino

Comunidade
de Discípulos

JESUS no 
poder do 
ESPÍRITO

O Reino está
presente no 

meio da 
história



DEUS

Pecado
Morte
Mal
Satanás
Idolatria

Reino de
Deus:

Perdão
Salvação
Justiça
Shalom
Amor

ERA POR VIR

Compreensão
Rabínica da 
História

ERA ANTIGA

Filho de Davi
Messias Espírito



ERA POR VIR

Compreensão
Redefinida do 
Novo Testamento

ERA ANTIGA

Pecado
Morte
Mal
Satanás
Idolatria

Poder
renovador
do Reino de 
Deus em
ação no 
Espírito



O Que é Um Discípulo?

1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas
as áreas de sua vida

a. O Reino como uma escolha custosa (Mt 13.44-46; 7.24; 6.33)
b. O Reino como uma escolha definitiva (Mt 7.21)
c. O Reino como uma exigência (Mt 7.24; 28.20)
d. O Reino como um dom (Mt 11.1-6; 12.28; 28.20)



O Que é Um Discípulo?

1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas
as áreas de sua vida

2. Um discípulo obedece a Jesus como SENHOR
a. Obediência à justiça da lei (Mt 5.17-48)
b. Conjunto de ilustrações sobre obediência



Conjunto de ilustrações sobre obediência

• Dar fruto
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore
que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os
reconhecerão!  (Mt 7:18-20).

• Fazer a vontade de Deus / do Pai
… apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus [entrará no Reino].  (Mt 7:21).

• Guardar os mand(ament)os
… todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no Reino dos 
céus. (Mt 5:19).



Conjunto de Ilustrações Sobre Obediência

• Seja PerfeitoBe perfect
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês". (Mt 5:48)

• Practique a justiça
Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus… de modo
nenhum entrarão no Reino dos céus".  (Mt 5:20)
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça… (Mt 
6:33)



O Que é Um Discípulo?

1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas
as áreas de sua vida

2. Um discípulo obedece a Jesus como SENHOR
a. Obediência à justiça da lei (Mt 5.17-48)
b. Conjunto de ilustrações sobre obediência
c. Obediência a Jesus, que é SENHOR



O Que é Um Discípulo?

1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas
as áreas de sua vida

2. Um discípulo obedece a Jesus como SENHOR
3. Um discípulo centra sua vida em Jesus

a. Relacionamento
b. Quem? Filho de Davi, SENHOR - “Deus conosco”, misericordioso e humilde
c. A presença continua no poderoso Senhor ressurreto (Mt 28.20)



O Que é Um Discípulo?

1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas
as áreas de sua vida

2. Um discípulo obedece a Jesus como SENHOR
3. Um discípulo centra sua vida em Jesus
4. Um discípulo participa na missão do Reino de Deus



What is a disciple?

1. A disciple makes the kingdom of God the all-encompassing priority 
in their life

2. A disciple obeys Jesus as LORD

3. A disciple centres their life in Jesus
4. A disciple participates in God’s kingdom mission



Israel

Criação: Reino harmonioso de Deus Reino: Restauração de toda a criação e da 
plenitude da vida humana sob o governo de Deus

CP
R

Pecado: Rebelião no Reino

Vocação
• Povo distinto
• Ponto de 

partida para 
a nova 
humanidade

• Israel, então 
as nações

Fracasso
• Como 

outras 
nações

• Julgado
• Espalhado 

entre as 
nações

Profetas
• Reunir as ovelhas 

perdidas de Israel
• Restaurar a vocação
• Cidade sobre o 

monte
• Luz
• Então as nações

Como isso será
cumprido?
• História de 

Mateus
• Em Jesus



Israel

Criação: Reino harmonioso de Deus Reino: Restauração de toda a criação e da 
plenitude da vida humana sob o governo de Deus

C
P

R

Pecado: Rebelião no Reino

Comunidade
de Discípulos

JESUS

2. Se envolve
em sua própria
missão do Reino

1. Reúne e restaura
à missão de Israel

3. Envia para 
continuar sua 
missão nas nações

Mt 15.24; 5.13-16 Mt 28.18-20Mt 9.35-10.42



Um discípulo participa na missão do reino de Deus

1. O discípulo continua a missão de Israel
a. Chamado para ser um povo distinto em meio à idolatria - o que realmente significa ser

humano
b. Prévia do Fim e ponto de partida da nova humanidade
c. Falha e promessa profética: Vocês serão reunidos e renovados, e se tornarão uma cidade

sobre um monte e uma luz para o mundo (Is 2.2-5; 42.6)
d. Vocês são uma cidade sobre um monte e luz! (Mt 5.14-16)
e. Nós somos incluídos nesta comunidade de discípulos



Um discípulo participa na missão do reino de Deus

1. O discípulo continua a missão de Israel
2. O discípulo continua a missão de Jesus

a. Reunindo em palavras e ações (Mt 9.35-10.42)
b. Ilustrações deste reunir: pescadores (Mt 4.19), pastores, ceifeiros (Mt 9.36-38)
c. Iniciativa: “enviado” “vão” (Mt 10.6)
d. Movido por compaixão
e. “Vocês receberam de graça; dêem também de graça.” (Mt 10:8)
f. Extendido às nações (Mt 28.18-20)
g. Reunir (batismo) e formação (ensinando) (Mt 28.18-20)



Um discípulo participa na missão do reino de Deus

1. O discípulo continua a missão de Israel
2. O discípulo continua a missão de Jesus
3. Tornando o Reino conhecido por sua vida, ações e palavras
4. Importância de nutrir a vida da congregação



Ouvindo o Espírito por meio de Mateus:
O que é um discípulo?
1. Um discípulo faz do Reino de Deus a prioridade que engloba todas as áreas de 

sua vida
2. Um discípulo obedece a Jesus como SENHOR
3. Um discípulo centra sua vida em Jesus
4. Um discípulo participa na missão do Reino de Deus



Ouvindo o Espírito hoje:
Discipulado na Cultura Contemporânea
1. A comunidade de discípulos é um povo que submete o todo de suas vidas ao

Senhorio de Jesus, em um mundo no qual a religião é privatizada
2. A comunidade de discípulos é um povo que obedece a Jesus como Senhor em

um mundo que preza pela autonomia
3. A comunidade de discípulos é um povo que conhece sua própria fraqueza e é 

plenamente dependente de Jesus em um mundo que promove
autossuficiência.



Ouvindo o Espírito hoje:
Discipulado na Cultura Contemporânea
4. A comunidade de discípulos é um povo que centra sua vida apenas em Jesus, 

em um mundo que é pluralista
5. A comunidade de discípulos é um povo de misericórdia e justiça em um mundo

cheio de dor, carência e injustiça
6. A comunidade de discípulos é um povo que vive de maneira altruísta em favor

dos outros, em um mundo de ambição egoísta


