
 
 

DISCIPULADO 02/2021 
 
 

TEMA: FAZENDO E APRENDENDO A FAZER 
 

 

Mateus 4:23 “E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o 
evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo”. 
 
Marcos 6:34-35 “E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque 
eram como ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o 
dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: O 
lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado”. 
 
 Pergunta: Você sabe de tudo na vida? Quem disse que você sabe de tudo? 
 

Deuteronomio: 29-29 “As coisas encobertas pertencem ao SENHOR nosso Deus, porém as 
reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as 
palavras desta lei”. 
 

Hoje aqui em casa foi muito interessante. Fiz uma proposta para Isaque, meu filho, para 
restaurar um banquinho. Lixar, pintar e passar verniz, e ganharia R$40,00. Quando ele 
começou a fazer, percebi que não sabia fazer as coisas certas. Tinha tinta no chão, a limpeza 

estava mal feito, porém fomos ensinando e ele foi melhorando. 
Moral da história: “o banco ficou lindo”.  Eu e Apóstola fizemos elogio. E vocês precisavam 

ver a alegria dele. 
 

Pergunta: 
Quando é que nos tornamos melhor no que estamos fazendo? Fazendo...  
 

Alguém já disse que você não aprende nada quando fala, só enquanto ouve. Muitos 
pensadores ilustres dizem que isto não é uma verdade. Eles dizem que os melhores 

pensamentos e as melhores idéias vieram à mente enquanto ensinava aos outros. Assim 
podemos entender que ser um mentor só vai lhe fazer melhor do que você é. 

 
- Todo cantor tem uma canção, mas toda canção teve alguém para compor (uma mente 
criativa).  

- Todo realizador precisou de uma motivação ou motivador (recompensa). Isaque foi 
motivado com recompensas de alguém. 

 



Olha o que o nosso mentor ensinou e fazia: 
- Ensinou sobre oração Mateus 6:9 “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome...” E Jesus era o que mais orava. 
 
- Ensinou sobre o céu: João 14:2-6 “E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, 
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós 
sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos 
para onde vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” 
 
- Ensinou aos seus 12 o seu propósito.  Mateus 28:19-20 “Portanto ide, fazei discípulos 
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” Amém. 
  
- Jesus ensinou multidões na igreja: Lucas 13:10 “E ensinava no sábado, numa das 
sinagogas”.  
 
- Jesus ensinou nas aldeias e nas casas: Marcos 6:5-6 “E não podia fazer ali obras 
maravilhosas; somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava 
admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando.” 
 

O que aprendemos? 
 
1) Nenhum de nós nascemos com que sabemos nos tornamos o que somos.  
Para você saber o que sabe hoje, custou tempo, energia, dedicação e aprendizado.  

Assim precisamos ter paciência com as pessoas como Jesus fez, e devemos praticar o que 
sabemos. Lembre-se: a cada ensinamento você se tornará um líder melhor do é. 

 
2  Dar tempo para as pessoas aprender na sua velocidade.  
Precisei ter paciência com o Isaque. 

As Pessoas quando chegam não tem a mesma habilidade de ver o que você vê e sentir o 
que você sente, eles precisam de tempo para aprender. 

Assim, sem tempo de investimento, será impossível conquistar uma equipe de êxito. Jesus 
levou três anos e meio, mas nunca desistiu do propósito. 

 
3) Lembre-se: você precisa de pessoas entusiasmadas e motivadas a seu lado.  
- O líder é a fonte de energia. 

- O líder é a forma que forma. 
- Tudo está no líder. 

 
Jesus instruía sua equipe e motivava constantemente, mostrando o futuro do seu 

compromisso.  Mateus 19:28-29 “E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me 
seguistes, quando, na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, 
também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo 
aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, 
ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.”  

 
As pessoas podem ser motivadas por duas forças: dor x prazer, recompensa x perda. 
Olha que fiz para motivar o Isaque?  

 
 

 



Para o fariseu Jesus usou a dor. 
Lucas 16:24 “E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, 
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado 
nesta chama.” 
 

Para os discípulos usou recompensa 
João 14:1 “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.” 
 
Todos nós queremos ser beneficiado e não tem nenhum mal nisto 

João 10:10 “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que 
tenham vida, e a tenham com abundância.” 
 
- Como líder, examine cuidadosamente que você tem oferecido.  
- O que você está ensinado vai resolver os problemas deles? 

- O que você está oferecendo a eles, não vão encontrar em outro lugar. Jesus perguntou a 
seus discípulos: Quer ir embora? 

 
Conselho: Talvez o seu discipulado vai mal por que não tem incentivo!!! Davi só lutou com 
Golias porque soube o nível da recompensa da sua vitória.  

 
Mateus 24:4-14 “E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane; 
Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. E 
ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que 
isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e 
reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas 
estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, 
e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo 
muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E 
surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o 
amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho 
do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o 
fim.” 
 
 


