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Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Mt 28.16-20
O texto de Mt 28.16-20 deixa claro para os cristãos qual é a missão da igreja.
A missão da igreja não é:





Promover comunhão
Promover o ensino
Cantar louvores a Deus
Esses elementos são parte do preparo e do treinamento para a missão, mas não são a missão!

A Missão da igreja é: discipulem (façam discípulos) todas a nações (v.19)
 O único imperativo no texto é o fazer discípulos.
 Não é o “Ide”.
o Jesus não mandou fazer fãs
o Jesus não mandou fazer admiradores
o Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas
o Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas
O discípulo era alguém que estava sempre com o mestre, aprendendo seus ensinamentos e
observando sua maneira de agir e viver.
O texto nos dá algumas lições sobre o discipulado:
1. Quem deve discipular?: os discípulos (v.16)
a. Os discípulos, ainda que estivessem na condição de discípulos de Jesus, deveriam
também ter seus próprios discípulos. Isso aconteceu, por exemplo, com Barnabé, Paulo
e Timóteo.
b. Discipular é um cuidar, ensinar, exortar, aconselhar o outro
2. Quando devemos discipular?: indo (v.19)
O processo de discipulado acontece ao longo da nossa caminhada. Isso significa dizer que
devemos fazer discípulos onde quer que estejamos
3. O que significa discipular?:
“Ajudar o próximo a ser mais parecido com Cristo e a conhece-lo melhor”
a. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (v.19): vida
i. Batismo é o sinal de que a pessoa creu em Cristo para salvação e está disposta a
segui-lo. É o testemunho público da fé
ii. Caminhamos com o discípulo até que ele creia em Jesus e torne isso público

 Mas a caminhada, o discipulado, não acaba aí. O novo na fé precisa se desenvolver e
amadurecer.
 Discipulado atua em 2 níveis: vida e instrução
b. Ensinar a obedecer a todas as coisas que Jesus nos ordenou (v.20): instrução
i. Ensinando: A bíblia dita o que cremos e como agimos. A bíblia dita o que agrada a
Deus e o que é pecado.
1. Reuniões para estudo da bíblia
ii. Obedecer: colocar em prática o que tem aprendido na Bíblia
1. Encontros periódicos para prestação de contas
4. Qual o recurso para o discipulado?: Cristo conosco (vv.18b,20b)
Aquele que recebeu toda autoridade no céu e na terra prometeu estar conosco todos os dias,
nos ajudando no cumprimento da nossa missão

Conclusão:
Assim como fomos salvos por Cristo e nos tornamos discípulos dele, devemos levar outros a se
tornarem também discípulos dele, cada vez mais parecidos com o Mestre. Após leva-los à fé,
precisamos caminhar com eles, dando-lhes alimento e zelando por sua caminhada.

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à
vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

