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A VIDA DE "FAZER DISCÍPULOS" EXPLICADA
O elemento visual da página anterior tem o objetivo de ser um ponto de referência constante
para nos ajudar a avaliar e planejar o treinamento necessário para fazer discípulos
plenamente constituídos que conseguem fazer outros discípulos . Não é exaustivo, mas dá um
plano geral para guiá-lo e ajuda a descrever grande parte do porquê, o quê e o como que são
necessários para fazer discípulos maduros.

CENTRO: RELACIONAMENTO TRINITÁRIO
O centro do mapa de treinamento destaca os nossos relacionamentos com Deus Pai, Filho e
Espírito. O nosso relacionamento com a Trindade é o propósito e objetivo do discipulado.
Também é fundamental para a nossa saúde, crescimento e influência como cristão. Nunca é
demais salientar a importância disto… tudo o que nós temos, tudo o que somos, tudo o que
fazemos… é dado e suportado pela Trindade. Nesses relacionamentos nós temos tudo. Longe
desses relacionamentos não temos nada. Por isso, o nosso objetivo constante é aumentar a
intimidade e dependência da Trindade. É por isso que está no centro!

A HISTÓRIA DE DEUS
A História de Deus consiste numa compreensão da Bíblia como uma história entrelaçada do
relacionamento de Deus com a humanidade. Há muito s temas principais que fluem desde o
princípio até o fim da Bíblia que pintam um lindo quadro do que é verdadeiro sobre Deus,
sobre a sua obra e sobre o nosso relacionamento com ele. A importância disto é significativa
para ajudar as pessoas a se tornarem discípulos maduros, para que elas não entendam a
Bíblia como relacionamentos, detalhes e eventos que estão desconectados. A Bíblia precisa
ser entendida e aplicada como uma história consistente que descreve o relacionamento de
Deus com a sua criação. Seja qual for a parte da história Bíblica para a qual nós olhamos, o
que Deus faz e a forma como ele se relaciona com os humanos é consistente. Esta
profundidade de compreensão vai ajudar pessoas a desenvolver o seu relacionamento com
ele e com outras pessoas de maneiras importantes.

QUATRO PERGUNTAS DO EVANGELHO
Estas 4 perguntas resumem e categorizam a história Bíblica e nos ajudam a filtrar
consistentemente toda a vida através das lentes do Evangelho. As 4 perguntas são: Quem é
Deus? O que Ele fez? Quem sou eu? Como eu vivo? As verdades por trás de cada uma destas
perguntas ajudam a informar cada área das nossas vidas. Estas verdades do Evangelho
também nos ajudam a diagnosticar a descrença que existe em diferentes áreas das nossas
vidas e nos ajudam a identificar as raízes que são as influências subjacentes dos nossos
pensamentos e comportamentos. Este é um dos trabalhos mais importantes do discipulado!
Quanto mais ajudarmos as pessoas a usarem estas perguntas como base para as suas vidas,
mais vamos vê-las vivendo uma vida informada pelo Evangelho. Isto vai afetar os seus
pensamentos, palavras, escolhas, relacionamentos e oração. O que é verdade sobre Deus e
sobre nós precisa ser reforçado repetidas vezes, à medida que discipulamos o nosso povo.

QUEM NÓS SOMOS: A NOSSA IDENTIDADE
A nossa identidade primária como discípulos de Jesus se desenvolve por meio de 3 outras
identidades - Família, Servos e Missionários - que nos foram dadas através do nosso

relacionamento com a Trindade. O nosso Pai Celestial nos adotou como seus filhos e filhas, e
nos fez parte da sua família eterna. Ele é o nosso Pai, e nós somos a sua família. Jesus, o
nosso Senhor e Salvador, nos serviu da melhor e mais definitiva maneira ao dar a sua vida
como pagamento pelos pecados. Ele também viveu a vida de um servo e nos ordenou que
seguíssemos o seu exemplo, como seus servos para o mundo. Ele é o nosso rei, e nós somos
os seus servos. O Espírito Santo, que é um Espírito missionário, é a pessoa que motiva, guia e
ajuda o povo de Deus a viver a missão de Deus. Nós o vemos fazer isso na vida de Jesus, na
vida da igreja primitiva ao longo de Atos, no ministério de Paulo, e continua a fazer isso hoje.
Nós somos missionários, e nós vivemos essa identidade com a ajuda do Espírito Santo que
está em nós.

ESTRUTURA DE DISCIPULADO
Há 3 estruturas essenciais de discipulado que trabalham em conjunto para fazer discípulos
plenamente constituídos. Cada uma destas estruturas realiza coisas únicas que as outras não
conseguem por causa do seu tamanho e dinâmicas relacionais. Todas são importantes e se
complementam mutuamente. (Veja o documento 3 Estruturas Essenciais de Discipulado que
está no material de apoio.) A 4ª estrutura suplementar é chamada Grupo da Cidade e é
simplesmente um grupo de Comunidades Missionais que trabalham juntas em determinados
momentos e de certas maneiras para trazer mais capacidade e influência para amar as
pessoas para as quais Deus as chamou. (Veja um exemplo dis to no material de apoio chamado
O Nosso Grupo da Cidade de South End).

AMBIENTE DE DISCIPULADO
Existe uma versão expandida disto no material de apoio que se chama Ambiente Saudável de
Discipulado que fornecerá muitos mais detalhes. Para esta definição mais curta, estou
destacando 3 prioridades fundamentais no centro disto. Elas são de natureza experimental,
relacional e missional.
•

Vida na Vida. Isto descreve uma qualidade de vida entre cristãos que é consistente,
intencional e vulnerável. Isto é experimentado nas coisas normais do dia a dia da vida.
Nós estamos envolvidos nos detalhes das vidas uns dos outros, e estamos
experimentando juntos os altos e baixos, os bons e maus momentos, os momentos
felizes e os momentos de dificuldade.

•

Vida em Comunidade. Isto significa que assim como "é preciso uma aldeia para criar
uma criança" é "preciso uma comunidade para fazer um discípulo maduro." A vida
profunda e intencional descrita acima está sendo experimentada tanto quanto possível
entre um grupo de pessoas com diferentes histórias, dons, personalidades, contextos
econômicos e étnicos e fases da vida. Há certas maneiras em que todos nós
precisamos ser regularmente influenciados e moldados por aqueles que são diferentes
de nós.

•

Vida em Missão. Muito do nosso crescimento e aprendizado só pode acontecer
quando vivemos a vida com pessoas perdidas e quebradas que estão distantes de
Deus. Quando nós experimentamos relacionamentos que exigem que sejamos
pacientes, graciosos, compassivos, generosos e amorosos, os nossos corações e
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mentes são cada vez mais transformados. Nós nos tornamos mais como Jesus, e com
maior frequência trazemos cura para as pessoas feridas ao nosso redor .

COMO NÓS VIVEMOS
As primeiras 4 áreas no topo da lista pretendem descrever atividades ou coisas que fazemos
que ocupam muito do nosso tempo - trabalhar, comer, descansar/se divertir, comemorar. Em
cada uma destas áreas nós queremos perguntar como podemos administrá-las tendo em
mente o Discipulado, Missão e os propósitos do Reino. Se tudo o que nós temos é uma dádiva
de Deus, então tudo o que fazemos deve ser administrado para a Sua glória.
•

Trabalho envolve vocação, assim como trabalho que precisa ser feito nas nossas casas,
e trabalho com o qual podemos ajudar outras pessoas. Isso significa cuidar dos
veículos, da mobília, eletrodomésticos, computadores e outras coisas que possuímos.
Significa providenciar comida para as nossas famílias, e cuidar das necessidades diárias
como compras, limpar e cozinhar para os nossos cônjuges e filhos. Também significa
ajudar outras pessoas com algumas dessas mesmas tarefas. Ajudar a consertar carros,
trabalhar nas casas limpando, pintando ou ajudando em mudanças. Ajudar a plantar
coisas ou remover ervas daninhas no jardim de alguém. Cortar a grama. Há muitas
maneiras que nós podemos servir pessoas e podemos abençoá-las.

•

Comer envolve o tempo que passamos preparando a comida, comendo e limpando
depois - seja por um motivo de diversão ou para suprir as necessidades nutriciona is
dos nossos corpos. Muitas vezes nós comemos em casa e outras vezes nós comemos
numa variedade de lugares. Isso inclui às vezes comer com poucas pessoas e às vezes
comer com muitas.

•

Descansar/Se divertir são aquelas coisas que fazemos para refrescar e recarregar os
nossos corpos e mentes, dando para as nossas mentes uma pausa das atividades e
trabalho, ou exercitando e praticando os nossos esportes e hobbies preferidos .

•

Comemorar inclui todas as maneiras de honrar e abençoar aqueles que fizeram
aniversário, aniversário de casamento, tiveram um bebê, foram promovidos no
trabalho, alcançaram formaturas, etc. Comemorar também envolve feriados e todos os
importantes momentos culturais relacionados com música, esportes e entretenimento,
onde as pessoas se reúnem para uma experiência.

•

Durante estes ritmos de vida consistentes, a questão é como podemos abordar tudo
isso com intencionalidade. Uma intencionalidade de amar "bem" os outros que estão
envolvidos nas mesmas atividades e experiências que nós.

•

História. O ponto de partida para amar "bem" é ter uma postura e expectativa de
buscar as histórias das pessoas, enquanto vivemos as nossas vidas normais. Há
oportunidades ao longo do dia de amar as pessoas ao ter um interesse genuíno nelas e
fazendo-lhes boas perguntas sobre as suas vidas.

•

Ouvir. À medida que buscamos as histórias das pessoas, também precisamos nos
tornar bons ouvintes do que elas realmente estão dizendo. Não apenas ouvir os
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detalhes, mas também ouvir as motivações e significados mais profundos por trás do
que elas estão dizendo. Se formos capazes de fazer isso, vamos saber como nos
aprofundar nas suas histórias através de mais perguntas e co nversas, e também vamos
saber como abençoá-las de maneira tangível.
•

Abençoar. Aqui estamos procurando maneiras práticas de SERMOS as Boas Novas para
as pessoas, dando resposta ao que nós ouvimos nas suas histórias. Isso pode acontecer
de várias maneiras, por exemplo: ajudando com o nosso tempo, habilidades, recursos
ou amizade.

COMO PROCLAMAMOS JESUS
Esta é uma continuação da última seção, onde falamos sobre crescer em trabalhar, comer,
descansar, se divertir e comemorar com intencionalidade. Estamos tentando fazer estas
coisas cada vez mais, como aqueles que buscam as histórias das pessoas, ouvem bem e
abençoam, à medida que as suas histórias revelam como nós podemos SER Boas Novas para
eles. Quando estamos experimentando estes tipos de ritmos com as pessoas, naturalmente
vamos conhecer as suas histórias de maneiras mais profundas e seremos capazes de fazer o
mesmo com as nossas histórias. Isso vai criar confiança e vulnerabilidade crescentes nessas
amizades. À medida que isso acontece, cada vez mais seremos capazes de conectar as suas
histórias com a história de Deus de maneiras específicas, o que levará a oportunidades de
proclamar Jesus como o Herói e Propósito definitivo da história de forma clara.
Este processo pode continuar indefinidamente, até que a pessoa entregue a sua vida a Jesus e
se torne um discípulo ou até que tenhamos comunicado tudo o que sabemos para
compartilhar. Nesse ponto, nós continuamos orando, abençoando a pessoa de maneira
tangível em todas as oportunidades que temos, e buscando a sua história a longo prazo.
Envolver-se em relacionamentos assim ao longo do tempo vai ajudar os relacionamentos a
progredirem de simples contato para conhecido, depois para amigo de confiança e esperamos
que um dia para discípulo de Jesus.
(Há uma explicação expandida deste processo no material de apoio chamado Tendo Conversas
Intencionais sobre o Evangelho. Por favor, consulte.)
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