
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

5� Domingo da P�scoa
Discípulo e Discipulador

Jo�o 15.1-8
 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� cuidou de 

uma �rvore frut�fera?

Introdução:
Pela gra�a de Deus fomos 

salvos e restaurados. Jesus morreu na 
cruz e ressuscitou para a nossa 
salva��o. Hoje, todo disc�pulo/a de 
Jesus tem a ordem de fazer novos 
disc�pulos. Jesus diz: “Ide, portanto, fazei disc�pulos de todas as na��es, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Esp�rito Santo; 20
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que 
estou convosco todos os dias at� � consuma��o do s�culo (Mateus 
28.19,20)”.

A vontade de Deus � que os salvos sejam disc�pulos e 
discipuladores. O texto de hoje fala das caracter�sticas do discipulador. 

I. O Discipulador se compromete com o seu discípulo.
Quando Saulo se converteu, ningu�m desejou discipul�-lo. A igreja 

de Jerusal�m ficou com medo. Saulo era um grande perseguidor da igreja. 
Quem imaginava que ele se tornaria o Ap�stolo Paulo? 

Barnab�, com a gra�a de Deus, age de forma diferente. Ele cr� na 
convers�o de Saulo e discipula-o apresentando aos ap�stolos (Atos 9.26-
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31) e mais tarde, buscando-o em Tarso para a obra em Antioquia, para ter 
Saulo como seu auxiliar (Atos 11.25).

Barnab� se comprometeu com a vida espiritual de Saulo e assim, 
transformou-se em um modelo de discipulador. 

A igreja tem a gra�a de crescer em n�meros. Atos 9.31 diz: 
“...edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do 
Esp�rito Santo, crescia em n�mero”.

Mas n�o basta crescer em n�meros; os novos convertidos precisam 
de discipuladores comprometidos com o crescimento integral. 

Quem � o seu discipulador?
II. O Discipulador cuida das vidas convertidas.

Jesus morreu e ressuscitou e o Evangelho precisa ser pregado entre 
todos os povos. Deus continua necessitando de mission�rios. 

O Salmo 22.26-31 diz que haver� muitas convers�es de todos os 
povos: (27) “Lembrar-se-�o do SENHOR e a ele se converter�o os confins 
da terra; perante ele se prostrar�o todas as fam�lias das na��es”. 

O que fazer com as vidas convertidas? Cada convertido precisa ter 
um discipulador no modelo de Barnab� para acompanhar, orar, orientar e 
discipular no caminho da vida eterna. Este discipulado dura a vida inteira.  

Voc� est� discipulando algu�m?
III. O Discipulador ensina seu discípulo a guardar os Mandamentos 
do Senhor. 

O ensino atrav�s do testemunho, do exemplo, das palavras, � o que 
edifica a vida do disc�pulo. 1 Jo�o 3.18-24 nos ensina a amar de verdade e 
n�o somente de palavras.

Este amor significa compromisso com o pr�ximo. O discipulador 
tem o compromisso de ensinar seu disc�pulo a guardar os Mandamentos 
do Senhor. 

Hoje temos apenas um mandamento. Jo�o diz (23) “...o seu 
mandamento � este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e 
nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou”.

O disc�pulo segue Jesus Cristo de forma integral e ama seu 
pr�ximo de forma integral. � um compromisso integral com Jesus e com o 
pr�ximo. O discipulador necessita ser fiel no crescimento do seu disc�pulo. 

Voc� tem compromisso com o Senhor e com o pr�ximo?
IV. O Discipulador capacita seu discípulo a permanecer na videira.

O Evangelho diz que Jesus � a videira e o Pai o agricultor (Jo�o 
15.1-8). Todo disc�pulo precisa estar na videira para ser cuidado pelo 

agricultor. O trabalho do agricultor tem o seguinte crit�rio: O ramo sem 
fruto � cortado e o frut�fero � limpo para produzir mais frutos. Esta 
limpeza para produzir frutos � resultado da Palavra de Deus. O disc�pulo � 
limpo pela Palavra.

A vontade de Deus � que o disc�pulo d� frutos em todos os 
aspectos de sua vida, inclusive ganhando novos disc�pulos para o Senhor 
Jesus. 

Mas isso s� � poss�vel se permanecermos na videira. Jesus diz: (5) 
“Eu sou a videira, v�s, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, 
esse d� muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer”.

O trabalho do discipulador � fazer com que seu disc�pulo 
permane�a dependendo de Jesus e tendo um relacionamento em ora��o e 
leitura da Palavra. Esta perman�ncia em Jesus � fundamental para vida 
crist�. Quem n�o permanece em Jesus seca. 

O Evangelho diz que permanecer em Jesus resulta em ora��es 
respondidas e muitos frutos. O Pai � glorificado quando damos muito 
fruto. Dar fruto qualifica o verdadeiro discipulado. Jesus diz (8): “Nisto � 
glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus 
disc�pulos”.

Voc� deseja ser um disc�pulo que d� muitos frutos?
Conclusão:

Seguimos o Jesus ressuscitado. Ele � a nossa videira verdadeira. 
Permanecemos Nele para cumprir a miss�o. O disc�pulo que permanece 
em Cristo d� muito fruto. Que possamos n�o apenas ser disc�pulo, mas 
fazer muitos disc�pulos para honra e gl�ria do Senhor Jesus. 

John Wesley (1703-1791) disse: “Temos esta gra�a n�o somente de 
Cristo, mas tamb�m nele, pois a nossa perfei��o n�o é como a da �rvore 
que floresce pela seiva que recebe atrav�s de suas pr�prias ra�zes, mas, 
como foi dito antes, somos como um ramo que unido � videira d� fruto, 
mas separado dela murcha-se e seca-se”.

Deus Todo-poderoso, s� Tu podes dominar as nossas desregradas 
vontades e paix�es; d�-nos a gra�a de amar os teus mandamentos e desejar 
veementemente as tuas promessas, para que, atrav�s das mudan�as e 
desvarios deste mundo, os nossos cora��es se fixem onde est�o as 
verdadeiras alegrias. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 


