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Introdução 
 
PROPÓSITO DA LOVE VISION SCHOOL – 
EXPRESSO 1: 
 

• Impulsionar cada aluno da Escola a adotar o 
Discipulado Bíblico como um estilo de Vida e não 
como um compromisso religioso da Igreja.  

• Desafiar cada frequentador, membro ou 
congregado da LOVE a se inserir em grupos de 
discipulado ou ser discipulado individualmente para 
que, posteriormente, tenha a formação necessária 
para discipular outros e servir exemplarmente em 
cada um de nossos ministérios; 

• Fazer com que cada ovelha da igreja seja 
discipulada e pastoreada (cuidada), através de 
muitos ministros especialmente habilitados para 
esse fim;  

 

1 – O DISCÍPULO 

Aprendiz, seguidor. “Alguém que segue as instruções 

de um mestre”. 

Um discípulo é alguém que segue os ensinamentos e o 

estilo de vida de um Mestre e se submete a disciplina 

bem como ao comando de um líder enviado como 

autoridade sobre sua vida. 

Discípulos são almas salvas e regeneradas, 

transformadas através do trabalho do Espírito Santo e 

produtivas na Obra de Deus. Na Bíblia, são pessoas 



que seguem os ensinamentos do Mestre Jesus. No NT 

se refere tanto aos APÓSTOLOS (Mt 10.1,2) como aos 

cristãos em geral (At 6.1). 

O discípulo deve ser aberto, maleável, tratável e 

submisso ao discipulador, e ter um desejo de se formar 

em Deus. 

Entrar no discipulado é entrar no estilo de vida de 

Jesus. Onde podemos viver uma vida de 

desprendimento, negando-nos a nós mesmos e 

diariamente tomando a cruz. 

O discípulo precisa querer, desejar e estar interessado 

em ser um discípulo do Grande Mestre Jesus e se 

espelhar em uma pessoa que já seja discípulo de 

Cristo também, pessoa essa que damos o nome de 

discipulador. Atenção, o seu discipulador nunca deverá 

ocupar o papel do Mestre Jesus em sua vida. Você não 

é discípulo do seu discipulador você é discípulo de 

Jesus, liderado e pastoreado por um enviado dele 

nessa terra.  

• O discípulo precisa ser convertido, crente e 

estar disposto a trilhar passos com Cristo 

orientado por seu discipulador. 

• O discípulo precisa ter certeza de salvação. 

• O discípulo precisa amar a Deus, e sua Palavra. 



• Deve ler, estudar e memorizar a Palavra de 

Deus. 

• Deve ser uma pessoa de oração.  

• Deve ser alguém obediente. 

• Deve ser alguém que honre a Jesus Cristo;  

• Deve honrar o discipulador. 

 

2 – O DISCÍPULO E A SUBMISSÃO 

Submissão deve ser uma palavra vivível no 

discipulado. O discípulo precisa ter um coração 

ensinável e aberto para aprender. Sem submissão 

não há formação e sem submissão não há 

autoridade, ninguém tem autoridade em si mesmo, 

por isso a necessidade do discipulado e de se 

prestar contas a alguém. (Hebreus 13:17)  

Submissão é um posicionamento, uma decisão para 

com o discipulador. Mesmo que quando confrontado, 

minha opinião choque com a dele, decido seguir a sua 

voz exceto se essa voz for contrária à Bíblia sagrada. 

Existem muitos crentes que dizem esperar um 

tratamento de Deus diretamente com eles, mas não 

querem ouvir o homem. Deus tem que vir do céu tratar 

com eles, pois o seu pastor é Jesus. Agindo assim 

ficarão do mesmo jeito, pois o Senhor não fará coisa 

alguma sem primeiro não revelar os seus segredos a 



seus servos, os profetas (Am 3.7). Deus honra e 

respeita a liderança (autoridade) constituída por Ele.  

Não existe coisa melhor do que Deus tratar conosco 

através de uma liderança constituída por Ele. Não 

existe outro canal melhor, uma melhor alternativa pois 

foi essa a estratégia de Deus e Ele sempre faz o 

melhor.  

 

3 – OS BENEFÍCIOS DO DISCIPULADO 

Não basta apenas se converter a Cristo, mas é 

necessário crescer no Evangelho através de uma 

nutrição espiritual fortificando a alma. É necessário 

receber dos benefícios dessa estratégia divina que 

Jesus nos deixou chamada Discipulado.  

A grande maioria dos crentes de nossas igrejas não 

desfrutam da vida abundante que Jesus prometeu 

em João 10:10 por não se submeterem a um 

programa verdadeiramente bíblico de discipulado. 

3.1 - O DISCIPULADO GERA CURA E LIBERTAÇÃO 

NA VIDA DO DISCÍPULO 

a) O Discipulado oferece cura e libertação pois ele 

leva o discípulo a conhecer a verdade: 

Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se 

vós permanecerdes na minha palavra, 

verdadeiramente sereis meus discípulos; e 



conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

(João 8:31,32)  

b) O Discipulado oferece cura e libertação pois ele 

leva o discípulo ao lugar da confissão: 

Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros 
e orai uns pelos outros, para serdes curados. 
(Tiago 5:16)  

Ter pastores e líderes de confiança para abrir seu 

coração e receber conselhos, orientações e 

orações é uma das grandes dádivas da vida. 

3.2 - O DISCIPULADO PRODUZ MATURIDADE NA 

VIDA DO DISCÍPULO 

Quanto mais tempo em Cristo, mais maturidade é 

esperada. Uma vida no discipulado bíblico trará essa 

maturidade para você no ministério, no lar, nas 

finanças, na santidade e nas emoções. 

Efésios 4.12-15 : Para o desempenho do serviço, 

para a edificação do corpo de cristo, até que todos 

cheguemos à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do filho de deus, à perfeita 

varonilidade, à medida da estatura da plenitude de 

cristo, para que não mais sejamos como meninos, 

agitados de um lado para outro e levados ao redor 

por todo vento de doutrina, pela artimanha dos 

homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/31,32+


mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em 

tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 

3.3 - O DISCIPULADO COOPERA PARA QUE O 

DISCÍPULO DESCOBRA E VIVA SEU DESTINO 

Uma pessoa nunca será relevante, até começar a 

viver o seu destino profético. Dificilmente vamos 

encontrar alguém vivendo a plenitude do seu 

destino sem a mentoria e o discipulado. 

Foi Noemi quem Deus usou, para conduzir Rute 

para seu destino. Como temos dito, a Igreja não é o 

ponto de chegada, mas o ponto de partida para o 

seu destino e é justamente o discipulado existente 

em sua igreja local que o levará para esse lugar.  

3.4 - O DISCIPULADO AJUDA A IDENTIFICAR, 

DESPERTAR E DESENVOLVER O QUE DE HÁ DE 

MELHOR NO DISCÍPULO 

Todos precisam de mentores e discipuladores que 

nos ajudem a identificar e desenvolver essas áreas 

fortes na nossa vida. 

Grandes homens que conhecemos, não teriam sido 

nada sem os grandes mentores que os 

impulsionaram. 

Durante algum tempo ajudamos a fomentar a ideia 

de que, se temos um discipulador hoje, precisamos 

deixar o discipulador que já tivemos. Durante a 

nossa vida cristã Deus colocar em nossas vidas 



diferentes pessoas que nos ajudarão a alcançar 

nosso destino dependendo da estação em que nos 

encontramos. Jamais despreze um discipulador 

antigo o honre igualmente aquele que tem 

discipulado você atualmente, exceto se ele estiver 

apostatado.  Honre também aqueles que o 

discipulam indiretamente e aqueles que o 

discipularam em um único encontro pois todos 

foram usados pelo Senhor para fazer de você um 

discípulo de Jesus, afinal a Bíblia diz: A quem 

honra, honra...”. 

4 - DISCIPULADOR 

O discipulador precisa ser discípulo. Para discipular, é 

necessário ter o seu próprio discipulador. Um bom 

discípulo será sempre um bom discipulador. 

O discipulador não necessariamente precisa ter muitos 

discípulos, mas deve cuidar bem dos que se 

comprometer. A qualidade gera quantidade. 

Não faça o trabalho de discipulado, como algo 

mecânico, industrial, como se fosse produzir discípulos 

em série. Fazer discípulo é um trabalho artesanal e 

minucioso. 

Um discipulador pode ter vários discípulos. Se ele 

tem atividades profissionais bem acentuadas, que o 

dificultem na disponibilidade de muito tempo, deve 

ter 1 discípulo ou (1 Grupo de Discípulos) somente, 



e se possível um máximo de 2 Grupos discípulos e 

1 Liderar 1 Ministério.  

Quando alguém está sendo discipulado, e no exercício 

do evangelismo ganha alguém para Jesus, ele pode se 

tornar o discipulador desta pessoa (se o discipulador 

entender que essa pessoa tem condições para isso). 

É necessário conhecimento bíblico para discipular? 

O conhecimento bíblico (manejar bem a Palavra) 

determinará sua capacidade de ensinar e pregar, e 

também sua capacidade de projetar uma visão. (II 

Tm 2:15) 

Teremos mais condições de ajudar os outros em 

tempos difíceis com profundidade bíblica (At 15.32-

35). Tanto o discípulo como o discipulador devem 

ser pessoas comprometidas com a Bíblia (Jo 5.39) 

Um discipulador com pouco conteúdo bíblico corre o 

risco de ser emocional ou superficial em seus 

ensinamentos. A mente do discipulador deve ser 

submetida a exercícios frequentes do estudo da Bíblia, 

ela precisa se satisfazer com a Palavra para que o 

coração seja banhado de gozo e paz e assim ele 

consiga transferir isso para o discípulo. 

O discipulador deve estabelecer níveis para alcançar, 

não se esquecendo de que para se alcançar os 

objetivos são necessários: tempo, esforço, trabalho 

para chegar a níveis excelentes. 



 

5 – QUALIFICAÇÕES DO DISCIPULADOR 

• Que esteja sendo discipulado. 

• Com boas qualificações familiares como: bom 

relacionamento com os pais, irmãos, e, caso 

seja casado, deve ter o seu próprio lar bem 

estruturado. 

• Bom cristão. Atuante no serviço cristão no 

reino.  

• É importante que tenha uma vida financeira 

estruturada. 

• Que seja reconhecido profissionalmente pelo 

seu caráter. 

• Que seja bem-sucedido em seus 

relacionamentos, bem como na moral, no lazer 

no namoro ou vida conjugal, no uso do tempo 

na vida, em sua vida devocional, nos estudos, 

etc. 

Isso não significa ser perfeito, mas aberto 

constantemente a ser tratado. Sua vida moral deve ser 

completamente tratada para que não haja brechas para 

escândalos. 

O discipulador também precisa ter o seu caráter 

tratado, ser ensinável, ter vínculos de comunhão e de 

aprovação com a liderança, ser fiel, submisso e andar 



no princípio da cruz. Isso dará autoridade para 

discipular. 

Discipular não é “faça o que eu digo, mas não faça o 

que eu faço”. O discipulado não é um método 

informativo, uma simples ação de passar um estudo 

teórico; é, primordialmente, transferência de vida, é 

passar o que eu tenho, e o que sou. É um trabalho de 

formação. 

 

6 - QUEM NÃO PODE SER UM DISCIPULADOR 

O discipulador precisa ser totalmente livre do poder do 

pecado. E não viver tentativas para ser livre do pecado, 

mas ser de fato liberto do poder atrativo do pecado.  

Muitos não produzem escândalo, mas vivem no pavor e 

no desespero da possibilidade de caírem em pecado, 

são pessoas que, quando atacadas por setas malignas, 

experimentam uma ressonância interior forte, eles 

ainda não se apropriaram do poder da Cruz, da 

revelação da morte de Cristo.  

Tais pessoas não são confiáveis, elas ainda têm 

brechas espirituais a serem tapadas, brechas que os 

demônios vão se valer. Dependendo do tipo de 

brechas, existe uma forte possibilidade de escândalos. 

Pessoas com este perfil, não podem discipular outras. 

Pessoas com tendências ou que não foram 

totalmente libertas da homossexualidade, tenham 



constantes recaídas em drogas lícitas ou ilícitas 

e/ou tenham vez ou outra, relacionamento sexual 

fora do casamento em hipótese alguma podem 

discipular pessoas.  

Sem que a pessoa tome posse pela fé por completo da 

libertação do poder do pecado, existe a possibilidade 

de demônios virem atacá-la nessa área novamente a 

qualquer momento. 

Não basta ter o dom de liderança e ser cheio de 

talentos naturais; é preciso ter realidade de vida. Ser 

um canal pelo qual o Espirito Santo se move. 

“Por isso para se tornar um discipulador, o discípulo 

precisa ser aprovado pelo seu discipulador” 

 

7 - COMO SER DISCIPULADO NA LOVE 

7.1 – Você precisa se inscrever e ser inserido em 

algum Grupo de Discipulado (GD) de 

Acompanhamento Inicial de 13 lições. Caso você 

frequente uma célula é necessário que você seja 

inserido no GD dela ou de algum GD da Área de 

células que supervisiona a célula que você está 

inserido.  

Se você não frequenta célula se insira em um GD a sua 

escolha. Procure por maiores informações na 

secretaria da Igreja ou em nosso Balcão de 

Informações. 



7.2 – Caso você já tenha concluído o 

Acompanhamento Inicial de 13 lições é necessário que 

você continue o Discipulado em algum GD que já 

esteja estudando o Treinamento Ministerial para Cura e 

Libertação. Use o mesmo critério, dê preferência ao GD 

da sua célula e então, caso seja preciso se envolva em 

algum GD da área de células que supervisiona sua 

célula. Caso você não esteja inserido em nenhuma 

célula tenha a mesma atitude descrita no ponto acima.   

7.3 – Uma vez tendo concluído essas duas etapas 

iniciais de discipulado na LOVE você receberá um 

Discipulado Profundo Ministerial caso se torne 

Discipulador ou Líder (Célula ou Ministério). Ou então 

você receberá um Discipulado Global através da 

frequência em nossos cultos e da inscrição em nossos 

cursos e mantendo sempre o contato informal ou formal 

com um de seus discipuladores procurando-o sempre 

para deixá-lo informado sobre os desafios e as 

conquistas de sua vida, encontrando nele seu lugar de 

confissão e cuidado. (Obs.: Talvez o seu discipulador 

queira continuar a se reunir com o GD dele para aplicar 

outros estudos estipulados pela liderança da Love, se 

isso acontecer, se mantenha no Discipulado, sempre 

será proveitoso e levará você a uma maior maturidade) 

 



8 - DEZ ERROS GRAVES 

QUE OS DISCIPULADORES NUNCA DEVERIAM 

COMETER 

1º ERRO: NÃO SER UM BOM EXEMPLO 

DE DISCÍPULO 

2º ERRO: GERAR DEPENDÊNCIA EMOCIONAL 

NO DISCÍPULO 

3º ERRO: TER DISCÍPULOS PREDILETOS 

4º ERRO: NÃO SABER LIDAR 

COM OS PECADOS E FRAQUEZAS DOS 

DISCÍPULOS 

5º ERRO: TER EXCESSIVOS MINISTÉRIOS QUE 

SUGUEM SEU TEMPO E O IMPEÇA DE CUMPRIR O 

PRINCIPAL SERVIÇO CRISTÃO: FAZER 

DISCÍPULOS 

6º ERRO: NÃO SER CONFIDENTE 

7º ERRO: NÃO SER TRANSPARENTE 

COM OS DISCÍPULOS 

8º ERRO: NÃO ORAR PELOS DISCÍPULOS 

9º ERRO: ULTRA SENSÍVEL 

10º ERRO: SER UM DOMINADOR 

 


