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“Portanto, v�o e fa�am disc�pulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Esp�rito Santo, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre convosco, at� os fins 
dos tempos” Mateus 28. 19 e 20.

Na apresenta��o do Manual de Discipulado e C�lulas da Quarta Regi�o Eclesi�stica, o 
Pr. Fernando Baltar diz o seguinte: “Cumprir o chamado da grande comiss�o de fazer 
disc�pulos/as � o maior objetivo da igreja de Cristo”. 

Deus tem um sonho: Ter muitos filhos/as conforme a Sua imagem e semelhan�a. O 
disc�pulo � aquele que realiza esse sonho de Deus.

Cremos que o discipulado, realizado atrav�s das c�lulas de crescimento e multiplica��o 
� a ferramenta mais eficiente que a igreja disp�e para cumprir sua voca��o aqui na terra. 
Atrav�s dela os membros se fortalecem espiritualmente e se preparam para proclamar o 
Evangelho a todo mundo. L�deres s�o treinados e estes ajudar�o no discipulado, na integra��o, 
no testemunho b�blico e na confirma��o da f�. O discipulado gera tamb�m conhecimento 
melhor da B�blia, desenvolvimento dos dons individuais e promovem a fraternidade crist�. 
Assim, a igreja experimenta unidade, novas convers�es, mais fervor espiritual, influ�ncia 
positiva na vida dos participantes e da comunidade. “Ocorre multiplica��o em todos os n�veis”.

Esse texto define de uma maneira bem simples de como entendemos o discipulado 
como a estrat�gia deixada por Jesus para a implanta��o do Reino de Deus aqui na terra. Este foi 
o m�todo usado pelo Senhor Jesus Cristo e que n�o devemos ter outro, pois no passado 
tentamos outros e n�o deu o resultado desejado pelo Senhor.

Quais t�m sido as nossas principais dificuldades? S�o muitas, mas quero apontar 
algumas que eu acho que s�o as que enfrentamos aqui na Rema.

1 - Fazer a transi��o entre a igreja de programa e a igreja de discipulado.
O/A l�der dessa transi��o � o/a pastor/a. Se ele/a n�o liderar essa transi��o ela n�o vai acontecer.
Vamos pastorear as ovelhas que o Senhor tem nos confiado, discipular as que j� fazem parte do 
rebanho e evangelizar os n�o convertidos e trazer de volta ao aprisco �s desviadas.
Precisamos orientar os minist�rios e grupos societ�rios que esse � o nosso chamado. O que 
passar disso � perda de tempo e dinheiro, coisas preciosas no Reino de Deus!

2 - Falta de um “cora��o aquecido”.
Tenho visitado nossas igrejas na Rema e em outras Regi�es. Nessas visitas tenho percebido que 
nossas igrejas est�o vivas, mas n�o est�o experimentando um grande avivamento espiritual.
O avivamento espiritual da igreja local passa pela lideran�a da igreja. Estamos passando um 
momento muito bom na Igreja Metodista: De alegria, crescimento, fidelidade e desejo de sonhar 
os sonhos de Deus, mas sinto falta de um grande avivamento espiritual. Pastores e pastoras com 
o cora��o incendiado. Como na experi�ncia de Jo�o Wesley que sentiu o seu cora��o 
estranhamente aquecido.

3. A terceira dificuldade que eu aponto n�o � impeditiva, mas limitadora: 
Nossa dificuldade, e por isso demora, em assimilar o tempo de Deus. De entender as mudan�as 
que o mundo esta passando com uma verdadeira revolu��o da tecnologia, aumento da viol�ncia, 
cada vez mais pessoas se envolvendo com as drogas e tantas outras coisas que est�o 
acontecendo. Tudo est� mudando a nossa volta e de maneira geral nosso povo continua 
desejando viver a sua f� como sempre viveu. 

Na Rema (Regi�o Mission�ria da Amaz�nia), como � normal, enfrentamos essas e 
outras dificuldades, mas agora precisamos usar as ferramentas que o Esp�rito Santo coloca a 
nossa disposi��o e atrav�s dela alcan�armos os nossos objetivos no processo do discipulado, 



tanto de pastores/as como lideran�a local. Certamente h� outras dificuldades, mas aproveito esse 
espa�o para apontar alguns caminhos dentre outros:
1 – A igreja precisa voltar � santifica��o atrav�s da ora��o e Jejum. Cada um de n�s precisa 
santificar a sua vida para igreja como corpo de Cristo seja santificada, fechando toda e qualquer 
brecha espiritual que possa haver, tanto no passado como no presente.
2 – Precisamos de mais reuni�es de ora��o e jejum todos os dias no templo. Se n�o for poss�vel 
todos os dias, ter um dia por semana e depois aumenta para dois, tr�s e assim por diante at� 
conseguir todos os dias da semana, do m�s, do ano. Isso � fundamental! 
3 - Ter reuni�es ou pessoas volunt�rias nos nossos templos, n�o s� para assist�ncia social, mas 
principalmente espiritual. Ouvindo, aconselhando e orando pelas pessoas. Essa reuni�o � um 
�timo pesqueiro onde ganhamos pessoas para Jesus e encaminhamos para as c�lulas.
4 – Precisamos de discernimento e coragem. Discernimento para avaliar os programas que 
realizamos todos os anos em nossas igrejas. Que resultados concretos para o discipulado temos 
obtido? N�o podemos fazer nada que realmente n�o tenhamos convic��o de que vai contribuir 
para o discipulado.  Se continuarmos fazendo esses programas, al�m de n�o termos tempo 
suficiente para o discipulado, vamos gastar tempo e dinheiro naquilo para o qual n�o fomos 
chamados pelo Senhor. Nossa grande comiss�o (chamado) �: Ir e fazer disc�pulos/as.

Considerações finais:
Eu sei como � dif�cil tanto para os/as pastores/as e principalmente para igreja local, as 

mudan�as que temos experimentado nos dois �ltimos anos. Muitas vezes o NOVO � assustador, 
gera alguma inseguran�a, mas n�s servimos a um Deus que sempre faz novas todas �s coisas. 
Estar aberto/a ao novo � estar aberto/a a a��o do Esp�rito Santo.

Certamente vamos continuar ouvindo que a Igreja Metodista mudou, n�o � mais aquela 
igreja de antigamente. Aquele tempo � que era bom. Devemos agradecer pelo passado, mas 
louvar a Deus por estar vivendo um tempo novo e escrevendo uma nova hist�ria. Uma hist�ria 
de grandes conquistas. Um crescimento sobrenatural.

Essa igreja mais que centen�ria que tanto amamos e somos gratos a Deus por tudo que 
temos recebido de Deus atrav�s dela, tomou a decis�o de mudar! Estamos mudando para 
melhor. Aleluia!
Neste Pentecostes tamb�m � o nosso dia do CORA��O AQUECIDO, tenha o teu cora��o 
incendiado pelo fogo do Esp�rito Santo.
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