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LEGADO – FORMANDO DISCÍPULOS 

Mateus 28.18-20 
SENTIR 
 
Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele nos deixou uma ordem, uma 
grande comissão: “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me 
dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam 
discípulos” (vs 18-19). Este verbo “ir”, no original grego está no gerúndio, 
e significa algo como “enquanto vocês vão andando façam discípulos 
para sempre”. Fazer discípulos não é angariar novos membros para a 
igreja. Mas é trabalhar na formação, no caráter, no perfil e na qualidade 
do cristão. 
 
Fazer discípulos é um dever da igreja, ou seja, de mim e de você. Quem 
faz discípulo é outro discípulo. Quem produz discípulos são pessoas.  
 
APRENDER 
 
A partir das palavras de Jesus em Mateus 28, podemos pensar em ações 
práticas para trabalhar intensamente nessa missão de fazer discípulos: 
 

• Mantenha o vínculo devocional: quem planta uma vida 
espiritual de intimidade com Deus, colherá pessoas 
transformadas, tocadas pelo que o Espírito Santo colocar no seu 
coração. 

• Comprometa-se com o Corpo de Cristo: Para fazer discípulos 
você tem que estar vinculado com outros discípulos, ou seja, 
você tem que se envolver na sua igreja, no lugar onde Deus te 
colocou. 

• Faça discípulos: A Grande Comissão não é apenas para um 
grupo de pessoas, mas para todos aqueles que se chamam 
cristãos. Por isso nossa missão prioritária é cuidar de pessoas. 

 
Mas agora fica a grande pergunta: Vamos fazer discípulos, mas por onde 
começar? 
 
REFLETIR 
O que é discipulado? Como você começaria a discipular alguém? 
 
Por que é importante o discipulado? 
 
Mas se é importante, por que muitas vezes é tão descuidado? 
 
Qual o papel da persistência no discipulado? 
 
Quem estabelece o padrão do discipulado? 
 
APLICAR 
 
Onde a “Palavra da verdade” é ensinada e crida, ela produz fruto. 
Pessoas são mudadas. São transferidas de um reino para outro (como 
Paulo afirma em Colossenses 1.13). Começam a ter fé em Cristo Jesus 
e amor por todos os santos, e ansiar por sua herança celestial. Suas 
prioridades mudam, sua visão de mundo muda; sua vida é refeita, pouco 
a pouco, na imagem do próprio Filho de Deus. 
 
Vamos trabalhar nisso juntos! 
 


