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RESUMO 

O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 4º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulada: “O Apóstolo Paulo: lições da 
vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo”, cujo conteúdo foi desenvolvido pelo 
pastor-teólogo pentecostal Elienai Cabral.  
 
As citações bíblicas foram retiradas da Nova Almeia Atualizada – NAA (SBB, 3ª Ed.), salvo as indicações 
em contrário e devidamente referenciadas. 
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 08, “Paulo, o Discipulador de Vidas”, faz uma abordagem bíblica e 
teológica sobre como o apóstolo Paulo desenvolveu o discipulado cristão. Para tanto, esse conteúdo 
busca: relacionar o processo de discipulado no contexto da Grande Comissão; apresentar um panorama 
sobre o processo de discipulado do apóstolo Paulo, conforme Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas; 
e, propor uma linha de aplicação sobre o imperativo da Igreja como discipuladora de vidas.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A Grande Comissão e o discipulado cristão têm sido alvo de muitas incompreensões e práticas 
equivocadas. Na maioria das vezes, a Grande Comissão é limitada à atividade de evangelização e o 
processo de discipulado reduzido a uma “classe de discipulado” da EBD ou pequeno grupo. Esse quadro 
ressalta a importância de compreender e praticar corretamente o que ordena a Grande Comissão e o 
discipulado cristão. 
 
O presente texto desenvolve os seguintes conteúdos: no primeiro tópico, trata sobre o discipulado paulino 
como sua obediência à Grande Comissão; e, no segundo tópico, trata sobre o discipulado no ministério 
apostólico de Paulo, destacando: sua primeira experiência como discípulo, acompanhado por um 
discípulo mais maduro; um panorama do discipulado praticado por Paulo, conforme indicam o livro de 
Atos e as epístolas paulinas; e, os principais fatores da forma como ele desenvolveu o discipulado. E, na 
conclusão, é sugerida uma aplicação quanto à responsabilidade da Igreja no processo de discipulado. 
 
Que o Espírito Santo o guie neste estudo, ensinando a você e direcionando a ensinar outros. Bom estudo!  
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1. O DISCIPULADO PAULINO NO CONTEXTO DA GRANDE COMISSÃO. 
 
O apóstolo Paulo desenvolveu seu ministério apostólico, segundo a vocação do Senhor Jesus Cristo no 
evento da estrada próximo a Damasco. E, toda sua atuação ministerial estava contextualizada nas 
diretrizes da Grande Comissão do Senhor Jesus para toda a sua igreja (At 26.13-18). Deste modo, a Grande 
Comissão emoldurou todos os aspectos do seu ministério apostólico e especialmente sua atividade como 
discipulador das Igrejas plantadas e dos seus cooperadores no ministério da Palavra.  
 
O Senhor Jesus Cristo ressuscitado e detentor de toda a autoridade nos céus e na terra promulgou a 
Grande Comissão aos seus discípulos e a toda a sua Igreja, sendo narrada nos quatro Evangelho: Mateus 
28.18-20, Marcos 16.15-16, Lucas 24.46-49 e João 20.21-22, além de uma versão no livro de Atos 1.8. 
 
A propósito do discipulado cristão, a Grande Comissão deve ser compreendida nos seguintes pontos:  
 
1.1 - A GRANDE COMISSÃO RELACIONA O TRABALHO CRISTÃO COM A MISSÃO DE CRISTO.  
 
O Senhor Jesus Cristo, tendo consumado a obra sacrificial da cruz e ressuscitado como o Senhor sobre 
todas as coisas, ordenou a Grande Comissão aos seus discípulos como uma tarefa inadiável que cabe a 
cada um dos salvos/discípulos. Cada cristão, por meio da execução da Grande Comissão, deve levar 
adiante a obra do Senhor Jesus neste mundo, quanto à salvação e congregação na Igreja. Logo, a missão 
dos cristãos no mundo é a continuação da missão divina que busca a redenção de todos quantos crerem 
no Senhor Jesus Cristo.    
 
George Peters, teólogo especialista em Missiologia, descreve essa união intrínseca entre a obra de Cristo 
e a obra dos cristãos. Segundo ele:  

 
Ela [a Grande Comissão] constitui uma identificação dos cristãos com Cristo ao cumprirem 
o propósito divino como revelado no ímpeto missionário do Antigo Testamento e 
encarnado no Senhor. Ela é a ordem para pregar o Evangelho a todas as criaturas, a ordem 
para partir e evangelizar o mundo, a divina autorização para serem embaixadores de 

Cristo em toda nação do mundo.3 

 
A ordem de Cristo aos discípulos para evangelizar, batizar, congregar e fazer outros discípulos entre as 
nações reflete esse vínculo: assim como Jesus Cristo fez discípulos, também seus discípulos devem fazer 
novos discípulos, de modo que em todo o mundo cresce a Igreja, o povo de Deus que conhece, obedece 
e adora a Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo (Rm 1.5; Ap 5.9-10).  
 
Isso posto, o apóstolo Paulo trabalhou na atividade do discipulado consciente do seu vínculo com Cristo 
e sua comissão. Ele trabalhava e, por meio dele, o Senhor Jesus agia (Rm 15.15-19).  
 
1.2 - A GRANDE COMISSÃO ORDENA O DISCIPULADO.  
 
A Grande Comissão possui, no seu núcleo, a ordem de “fazer discípulos”. Na declaração da Grande 
Comissão no Evangelho de Mateus, é dito: “Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade 
me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. 
E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos”. 

                                                 
3 PETERS, George W. Teologia bíblica de missões. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2000, p.216. 
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Nessa declaração da Grande Comissão, o Senhor Jesus deu ênfases por meio dos verbos. Por meio da 
correta exegese (interpretação) e para fins didáticos, é importante compreender os quatro verbos usados 
para dar as ênfases:   
 

1.2.1 - A Ordem Imperativa é Fazer Discípulos. 
O verbo mathēteusate, traduzido por “façam discípulos” (NAA), “ensinai” (ARC) e “fazei discípulos” 
(ARA, NVI, NVT), é o núcleo e o imperativo, ou seja: é uma ordem inquestionável, insubstituível, 
inadiável e urgente. “Mathēteusate é um imperativo em forma e significado”4.  
 
Por onde a Igreja vai, a Igreja deve fazer novos discípulos! Dessa forma, a essencialidade da obra 
requerida de todos os discípulos na Grande Comissão pode ser resumida no seguinte princípio: “ser 
um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos”5. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo 
desenvolveu, no seu ministério apostólico, a ênfase no processo de discipulado. Seu propósito era 
que cada Igreja plantada fosse formada por discípulos maduros que, por sua vez, levassem adiante 
a obra de fazer novos discípulos. 
 
1.2.2 - A Ordem Imperativa Exige Certas Formas de Trabalho. 
A Grande Comissão possui três verbos correlacionados com o processo de fazer discípulos. São eles: 
1) Poreuthentes, traduzido por “ide” (ARC, ARA) e “vão” (NAA, NVI, NVT), que afirma a certeza de 
que a Igreja, os discípulos, certamente vão para o meu dos povos; 2) Baptizontes, traduzido por 
“batizando” ou “batizando-os” (ARC, ARA, NAA, NVI, NVT); e, 3) Didaskontes, traduzido por 
“ensinando”, “ensinando-os” (ARC, ARA, NAA, NVI) ou “ensinem” (NVT).  
 
Essas três palavras descrevem a forma como se realiza o imperativo de fazer discípulos: enquanto 
se estar no meio das nações, é preciso fazer novos discípulos pelo batismo e ensino constante num 
contexto de relacionamento congregacional. Nesse sentido, Robert Culver faz um instrutivo 
comentário sobre a relação entre o verbo imperativo (“fazer discípulos”) e os três verbos que 
complementam o verbo imperativo:  

 
Há apenas um elemento básico na comissão matheteúsaat pánta tá éthne, “fazei 
discípulos de todas as nações”. É pressuposto, a partir dessa ordem básica, o fato de que 
os cristãos estão prontos para desenvolverem-se no campo de seus trabalhos 
missionários – poreuthéntes, tendo isso, ou, nós vamos. Duas atividades estarão 
envolvidas na formação de discípulos das nações... baptízontes, “batismo”, e didáskontes, 

“ensinamento”.6 
 
É preciso manter o foco naquilo que Jesus ordenou como um imperativo: fazer discípulos. E, tomar 
as atitudes pelas quais se fazem discípulos maduros. Esses três trabalhos (indo, batizando e 
ensinando), através dos quais se realiza o “fazer discípulos”, são claramente identificáveis na 
atividade apostólica de Paulo como discipulador. 

 
O apóstolo Paulo correspondeu de forma correta à Grande Comissão. Ele concentrou seus esforços no 
núcleo imperativo de fazer discípulos e congregá-los em Igrejas organizadas e autóctones. Ele não se 
limitou a evangelizar e levar as pessoas a confessarem a fé em Cristo; além disso, ele se dedicava em 

                                                 
4 CULVER, Robert apud PETERS, George W. ib., p.222. 
5 MARSHALL, Colin; PAYNE, Tony. A treliça e a videira: a mentalidade de discipulado que muda tudo. São José dos Campos, SP: 
Editora Fiel, 2015, p.20. 
6 CULVER apud PETERS, ib., p.222. 
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batizar e ensinar os novos discípulos, para o desenvolvimento da maturidade espiritual. O apóstolo Paulo 
“confirmava” os novos discípulos na verdadeira doutrina e no conhecimento pessoal do Senhor Jesus 
Cristo.  
 
 
2. O DISCIPULADO PAULINO NO LIVRO DE ATOS E NAS EPÍSTOLAS. 
 
2.1 - PAULO, DISCIPULADO ANTES DE DISCIPULAR.  
 
Seguindo a dinâmica ordenada na Grande Comissão, Paulo foi discipulado por um cristão mais experiente 
e, somente depois, se tornou discipulador de novos discípulos. Assim, no período inicial da sua vida de 
discípulo de Cristo, Paulo precisou do apoio de diversos irmãos em Cristo e, entre eles, se avoluma a 
importância de Barnabé no seu discipulado/mentoreamento. 
 
O apóstolo Paulo recebeu uma grande contribuição do discipulado de Barnabé, desde sua primeira ida 
para junto dos cristãos em Jerusalém até o convite para cooperar com a Igreja na cidade de Antioquia da 
Síria (At 9.26-28; 11.25-26). Nestas duas ocasiões, Barnabé acreditou em Paulo, quando todos os demais 
tinham medo dele e não acreditavam em sua conversão; além disso, foi Barnabé quem foi em busca de 
Paulo na cidade de Tarso da Cilícia e oportunizou ao seu ministério servir na Igreja em Antioquia. E, no 
corpo ministerial da Igreja em Antioquia, Paulo estava subordinado à liderança de Barnabé.  
 
Dessa forma, Paulo experimentou o poder do discipulado exercido por um discípulo mais maduro e, em 
todo o seu incansável propósito de fazer discípulos, certamente exerceu aquilo que recebeu pelo 
ministério de Barnabé. 
 
2.2 - PANORAMA DO DISCIPULADO PAULINO NO LIVRO DE ATOS E NAS EPÍSTOLAS PAULINAS.  
 
A narrativa do livro de Atos e os conteúdos das epístolas paulinas lançam luz sobre como o apóstolo Paulo 
desenvolveu o discipulado das Igrejas plantadas e o mentoreamento dos seus cooperadores. Nesse 
sentido, quais os principais aspectos e fatores que compõem a forma/método como o apóstolo Paulo 
desenvolveu o processo de discipulado? 
 

2.2.1 - O Discipulado Paulino Refletido no Livro de Atos. 
Na narrativa de Atos, o autor Lucas usou vários verbos gregos para descreve os muitos 
procedimentos que Paulo desenvolvia no processo de discipulado.  
 
Na sequência, leia as referências de Atos apontadas entre parênteses e identifique os verbos usados 
em cada referência, para descrever as seguintes ações do apostolo Paulo em suas viagens 
missionárias: a pregação do Evangelho (16.3; 17.18; 18.4; 19.8; 20.21), o batismo nas águas 
(16.15,33), o ensino das sãs doutrinas (At 13.5,43; 14.21; 14.22; 16.4-5; 18.11; 20.2,20), a estadia 
demorada e o cultivo das relações afetuosas na comunhão da congregação local (14.3; 14.22; 16.12; 
17.2; 18.3,11; 19.10; 20.3,6; 20.25,37-38; 21.4-6), o estabelecimento de líderes locais (14.23; 
20.17,25-35), o treinamento de cooperadores (15.40; 16.1-3; 18.5,19; 19.22; 20.4), a intercessão 
(14.23; 20.36; 21.5) e o sofrimento por causa do nome de Jesus (13.50-52; 14.19; 16.19-26; 20.19).  
 
2.2.2 - O Discipulado Paulino Refletido nas Epístolas.  
O apóstolo Paulo usou as epístolas como meio para remediar sua distância física das igrejas 
plantadas nas diversas regiões do Império Romano. Elas foram usadas como ferramenta pastoral 
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por meio das quais eram tratados diversos temas com diferentes ênfases. Quanto aos temas, o 
apóstolo Paulo desenvolveu sobre temas doutrinários e disciplinares; e, quanto às ênfases, o 
apóstolo enfatizou a doutrina, a apologética, a admoestação, a correção, o encorajamento e o 
consolo.  
 
Em tudo isso, as epístolas foram usadas como ferramentas pastorais para levar os cristãos a 
crescerem no discipulado em Cristo e sua doutrina. As doutrinas eram aplicadas à conduta cristã, à 
forma de proceder do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, a epístola aos 
Romanos: nos primeiros 11 caps., o apostolo Paulo desenvolveu a doutrina do Evangelho em 
profundidade; e, em 12.1-2, ele faz uma transição da doutrina para a conduta de vida, apelando 
para que os cristãos vivam como “sacrifício vivo, santo e agradável a Deus”, por meio da “não 
conformação com o mundo” e pela “transformação da renovação da mente”; sendo que, em 12.3 – 
16.27, são feitas aplicações da doutrina aos diversos aspectos da vida cristã. Essa forma de ensino 
ocorre nas demais epístolas paulinas: ensina-se a doutrina como a base da conduta cristã.  
 

2.3 - A METODOLOGIA DO DISCIPULADO PAULINO.  
 
Assim como ocorreu na plantação de Igrejas, o apóstolo Paulo também demonstrou certo padrão no 
processo de discipulado. Sua forma de desenvolver novos discípulos e cooperadores refletia a Grande 
Comissão e ressaltava os seguintes fatores, como é esboçado no quadro abaixo:  
 

FATORES  Descrição 
   

O Discipulado exige: 
 

DISCIPULADORES AUTÊNTICOS E IDÔNEOS 
 

O princípio definido pelo Senhor Jesus Cristo é que os 
discípulos mais maduros gerem novos discípulos que 
creiam, reconheçam e sigam a Jesus Cristo como 
Salvador, Senhor e Mestre. Esse processo de 
“reprodução espiritual” exige que os discipuladores ou 
mentores sejam “fiéis” e “idôneos” (1 Tm 4.6,11-16; 2 
Tm 2.2), para que sejam fiéis quanto ao ensino da 
verdade e tenham bom testemunho à luz da verdade e 
das pessoas. 
O apóstolo Paulo tanto ensinava somente a verdade 
como tinha testemunho aprovado a tal ponto que podia 
dizer em todas as Igrejas plantadas: “Sejam meus 
imitadores, como também eu sou imitador de Cristo” (1 
Co 11.1; cf. 1 Co 16; Fp 3.17; 1 Ts 1.6). 

   

O Discipulado exige:  
 

SER PRECEDIDO PELA PREGAÇÃO FIEL DO 
EVANGELHO 

 

O primeiro passo na formação de verdadeiros discípulos 
é a pregação fiel do verdadeiro Evangelho. Discípulos 
genuínos nascem para uma nova vida somente pelo 
poder do Evangelho genuíno aplicado pelo Espírito Santo 
(Mc 16.15; Lc 24.46-48; Cl 1.25-29; Tt 3.4; 1 Pe 1.23-25). 
O Evangelho deve ser mantido puro, sem qualquer 
adição, subtração ou mistura. É preciso declarar 
somente o que o Evangelho declara e prometer somente 
o que o Evangelho promete e, sobretudo, apontar para 
a vida e obra do Senhor Jesus Cristo.  
 
O apóstolo Paulo tinha zelo pelo verdadeiro Evangelho 
do qual era ministro e pelo qual os discípulos eram 
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gerados (Rm 1.1-4,16-17; 1 Co 1.23-25; 1 Tm 1.11-17). 
Nesse sentido, escrevendo aos Gálatas, ele assinalou a 
veracidade e autoridade do Evangelho que pregava (Gl 
1.11-12) e alertou contra o perigo dos Evangelhos 
falsificados que desviavam os discípulos do discipulado 
genuíno (Gl 1.6-9). 

   

O Discipulado exige:  
 

RELACIONAMENTOS FRATERNAIS AUTÊNTICOS 
NA COMUNHÃO DA IGREJA 

 

O discipulado é uma obra de todos os membros da 
Igreja, pois deve sempre ocorrer na comunhão da 
congregação local. “O discipulado não possui nenhum 
outro contexto que não seja a igreja de Jesus Cristo, 
porque não se pode seguir fielmente a Jesus à parte de 
uma participação cada vez mais madura com outros 
crentes na vida e no ministério de Cristo”7. 
 
Os relacionamentos saudáveis e edificantes entre os 
membros da congregação local fornecem o ambiente no 
qual as verdades da sã doutrina são ensinadas e 
recebidas e, também, os exemplos de piedade são 
manifestados e observados.  
 
O apostolo Paulo, tanto no livro de Atos como nas suas 
epístolas, desenvolveu relacionamentos fraternais 
saudáveis e profundamente afetuosos. Sua postura 
relacional era como o cuidado de um pai para com seus 
filhos. Por exemplo: seu cuidado paternal por Timóteo, a 
quem tinha como filho espiritual, com quem muito 
conviveu em relacionamento pessoal, manifestava-se no 
cuidado com as verdades da sã doutrina e no exemplo 
da conduta pessoal que lhe foram legados (1 Tm 1.18-
19; 6.11-14; 2 Tm 1.2; 1.4-7; 1.13-14; 3.10-15).  

   

O Discipulado exige:  
 

ENSINO DA DOUTRINA CORRETA E DA CONDUTA 
CORRETA 

 

O processo de formação de novos discípulos relaciona 
esses dois aspectos da fé em Cristo: as doutrinas 
verdadeiras e a conduta das doutrinas verdadeiras. O 
primeiro aspecto é chamado de ortodoxia e ajuda a 
responder à seguinte pergunta: em que cremos ou qual 
é o conteúdo da fé em Cristo? O segundo aspecto é 
chamado de ortopraxia e ajuda a responder à seguinte 
pergunta: como devemos viver ou como é a prática da fé 
em Cristo? Toda a Escritura deve ser ensinada de tal 
forma que o novo discípulo aprenda a “única regra 
infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão (2 
Tm 3.14-17)”8. 
 
O apóstolo Paulo sempre relacionou a sã doutrina com a 
conduta correta da fé (Ef 4.11 – 5.2; Fp 2.15-16a1 Tm 
4.16; 2 Tm 1.13-14; 3.14-17). Para ele, a doutrina deve 
ser tomada como fonte de transformação do caráter e 
modeladora da vida cristã. Por exemplo: ele instruiu a 

                                                 
7 KLAUS, Byron D. A missão da Igreja. 19ª ed. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2018, p.603.  
8 1º artigo de fé do CREMOS da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil.  
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Timóteo quanto à doutrina correta, para que ele 
entendesse a forma como se deve proceder na Igreja – 
“a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade” 
(1 Tm 3.15). A doutrina verdadeira qualifica o viver 
correto e o viver correto expressa a doutrina cristã.  

 
 
 

CONCLUSÃO 
 

“A Igreja como Discipuladora de Vidas” 
 
Diante do ministério de Paulo como discipulador, o que deve ser ressaltado como aplicações à vida cristã 
e eclesiástica?  
 

1. Assim como o apóstolo Paulo tinha uma visão correta sobre o processo de discipulado, é urgente 
à Igreja tomar consciência de que sua missão é fazer discípulos de todas as nações. A Igreja é o 
instrumento de Deus para sua missão no mundo e cada discípulo é uma testemunha cujo objetivo 
é fazer novos discípulos. 
 
Toda congregação local deve considerar seu entendimento sobre a ordem imperativa da Grande 
Comissão e a forma de executá-la. Em primeiro lugar, é preciso a conscientização de que a ordem 
imperativa é “fazer discípulos” que vivam a profissão de verdadeiro seguidor de Jesus Cristo na 
comunhão da Igreja. Isso não ocorre em um só dia ou somente com uma visita ao novo convertido; 
antes, o discipulado é um processo relacional e instrucional que exige tempo e dedicação do 
discípulo mais maduro para com o mais novo. E, em segundo lugar, é preciso reconhecer a forma 
correta de fazer discípulos: ir em busca, evangelizar com fidelidade o verdadeiro Evangelho, 
celebrar o batismo em águas e prover formas de ensino das sãs doutrinas (Mt 28.18-20).  
 

2. É preciso um autoexame e contribuir para o cumprimento da ordem de fazer discípulos:   
 

A. Quanto ao testemunho de vida em Cristo: Sou convertido e regenerado pela fé em Jesus 
Cristo? Que tipo de testemunho tenho apresentado pela forma como vivo? Sou reconhecido 
como um verdadeiro discípulo de Cristo?  
 

B. Quanto ao verdadeiro Evangelho: Que tipo de Evangelho estou evangelizando: o verdadeiro 
ou um falso? Conheço os pontos do verdadeiro Evangelho? Sei como comunicar o verdadeiro 
Evangelho sem mistura de erro e sem subtrações?  
 

C. Quanto aos relacionamentos na comunhão da Igreja: Tenho relações fraternais autênticas e 
saudáveis na congregação local? A forma como me relaciono favorece ou desfavorece o 
processo de discipulado? Sou capaz de integrar o novo discípulo às relações interpessoais na 
comunhão da congregação?  
 

D. Quanto à relação intrínseca entre doutrina correta e conduta correta: Conheço e busco 
conhecer cada vez mais as sãs doutrinas? O meu viver é conforme as doutrinas bíblicas? Sei 
aplicar as doutrinas bíblicas à forma de viver prático?  
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