
Tarefa Prévia para o LIVE da Década de Fazer Discípulos 
A Bíblia do Discipulado 

Três partes da tarefa prévia: 
1. Fazer um estudo da Bíblia do Discipulado para se familiarizar com a estrutura dos 

estudos e mergulhar no valor de estudar a Palavra (pág. 1). 
2. Ler o esboço do curso de Discipulado para ver a riqueza nele (págs. 2-3) 
3. Ler a Introdução a Lucas – Tema: Discipulas e Discipuladoras (págs. 4-5). 

***** 

Estudando a Palavra – com resultados – 2Tm 3.16, 17 (Módulo 1.2.3)  
1. Você tem confiança que a Bíblia é divinamente inspirada? Por que ou por que não? 
2. Qual o propósito da Bíblia? 
3. Quais os resultados visíveis em alguém que é formado e forjado pela Palavra? 
4. O que quer dizer ser “perfeito” (v. 17)? 
5. O que levaria você a ver mais resultados ou frutos, de seu estudo da Palavra? 

Estudo Opcional: Mt 7.24-27; Lc 6.40; 2Tm 3.14-15 

Um diário espiritual 

Um diário espiritual é um relatório de um encontro com Deus (cf. ns. Ef 4.30; Jr 13.1-14; 
med. Pv 7.1-5). Uma forma simples trabalha com apenas duas perguntas: 

1. O que Deus está dizendo para mim? 
2. O que eu vou fazer com base nisto? 

A primeira pergunta, o que Deus está dizendo para mim, pode tomar várias formas: 
1) Você pode escrever uma oração expressando para Deus o que você está sentindo.  
2) Invertendo, e usando imaginação santificada, você pode escrever o que pensa que Deus 

falaria para você. “Meu amado, quanto tempo desde que sentamos juntos...” Se entrar 
num diálogo, pode usar duas cores; uma para o que você sente que ele está falando e uma 
para o que você fala. 

3) Você pode fazer uma lista de suas observações, interpretações e aplicações com base no 
seu estudo de uma passagem. 

A segunda pergunta, o que vou fazer com base nisto, também tem várias possibilidades: 
1) Pode ser uma oração, comprometendo-se a uma ação de obediência. 
2) Pode ser uma aplicação, indicado de forma mensurável ou objetiva. 
3) Pode ser um compromisso de aprofundar o assunto de várias formas. 
Temos outro problema. Esquecemos rapidamente o que Deus falou (cf. ns. Dt 4.9-10; 8.11; 
16.3, 12; Is 44.21; 2Pe 1.12-15) ou o que anotamos em nosso devocional, às vezes de um dia 
para o outro. Ajuda tremendamente criar um índice de seus temas devocionais (cf. n. Dn 7.1). 

***** 
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Curso 1. Discipulado 
Este é o primeiro de sete cursos para grupos pequenos nesta Bíblia. Este curso, igual a todos 
os outros, tem oito temas e cada um deles tem oito estudos, somando em 64 estudos em cada 
curso. Nos oito temas que seguem, os primeiros cinco são extraídos da descrição da igreja 
primitiva em Atos 2.42-47. Os primeiros quatro temas também são títulos de livros de David 
Kornfield e Josadak Lima publicados por A.D. Santos. Os últimos dois temas são tratados 
com mais detalhes por Howard Hendricks em seu livro, Como Ferro Afia Ferro. 

Os oito módulos são: 
1. Dedicados à comunhão 
2. Dedicados à Palavra 
3. Dedicados à oração 
4. Dedicados à vida simples 
5. Dedicados ao evangelismo pessoal 
6. Seleção – escolhendo em quem investir nossas vidas 
7. Como ser um bom discípulo (H. Hendricks, Como Ferro Afia Ferro, caps. 1-10). 
8. Como ser um bom discipulador (H. Hendricks, caps. 11-18). 

Cada um dos oito temas acima é desenvolvido com oito estudos como indicado a seguir: 

1. Dedicados à Comunhão 
1. Compartilhando nossos testemunhos (como conhecemos ao Senhor) – At 22.1-21 
2. Compartilhando nossa visão para o futuro – Jr 29.4-7, 11; At 2.17-18 
3. Os mandamentos “Uns aos outros” – 1 Pe 1.22; 3.8; 4.9-10; 5:5, 14 
4. Comunhão na igreja primitiva – Fp 2.1-5; At 2.42-47 
5. Comunhão radical – idealismo ou realismo? – 2 Co 8.1-5, 13-15; At 2.44-45; 4.32-37 
6. Respondendo às necessidades uns dos outros – Fp 4.10-19; Tg 5.16 
7. Disciplinado como atleta e como discípulo – 1 Co 9.24-27; At 2.42 
8. Visão e disciplina – At 26.19; 2.42-47 

2. Dedicados à Palavra 
1. Tornando-nos homens e mulheres da Palavra – Sl 1.1-3; At 6.4 
2. Sendo famintos e sedentos para a Palavra – Mt 4.4; Dt 8.1-5 
3. Estudando a Palavra – com resultados – 2 Tm 3.16, 17 
4. Vivendo a Palavra – com integridade – Tg 1.22-25, Lc 6.46-49 
5. Compartilhando a Palavra – como estilo de vida – Js 1.8; Cl 3.16 
6. Memorizando e meditando na Palavra – Sl 119:9-11; 1.1-3 
7. Semeando a Palavra – Lc 8.4-15 
8. Usando a Palavra – para mudanças profundas – Is 55.8-11; Hb 4.12, 13 

3. Dedicados à Oração 
1. A oração modelo – um plano de oração – Mt 6.9-13; Sl 23 
2. Definindo um tempo e um lugar para orar – Dn 6.10-14; Mt 6.5, 6 
3. Orando com atitude de adoração – Sl 100.1-5; Jo 4.23, 24 
4. Ouvindo a Deus - Jo 5.19, 20, 30 
5. Confessando nossos pecados – Sl 51 
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6. Orando com poder - Ef 3.14-21 
7. Intercessão - orando por uma pessoa necessitada – Êx 32.11-14 
8. Perseverando em oração – Gn 18.16-33; Lc 11.5-13 

4. Dedicados à Vida Simples 
1. O coração da vida simples - Mq 6.8; Mt 6.33, 34 
2. Jesus explica a vida simples - Mt 6.19-34 
3. Livre de problemas financeiros – Rm 13.8; Mt 6.19-34 
4. Se entregando a sua corrida - livre de pesos – Hb 12.1, 2 
5. Livre de ativismo – Lc 9.57-62; Jo 15.1-4 
6. Administrando bem seu tempo – Cl 4.5, 6; Ef 5.14-18 
7. Sabendo quando dizer não – Mc 1.35-39 
8. Vivendo despreocupado, curtindo a vida – Lc 12.22-34, Fp 4.4-7, 11-13 

5. Dedicados ao Evangelismo Pessoal 
1. Reconhecendo nossas barreiras ao evangelismo – 2 Co 5.14-21; Mc 8.34-38 
2. Motivação para evangelizarmos – Lc 19.1-10; 15.1-10; Mt 28.18-20 
3. Iniciando uma conversa com pessoas não-crentes – Mt 9.36, 37; At 17.26, 27  
4. Criando “Espaço Espiritual” – João 4.1-42 
5. Compartilhando nossos testemunhos – Ap 2.12, 13; 1 Pe 3.15, 16 
6. O valor de boas perguntas – Mc 8.14-21; Tg 1.19 
7. Compartilhando o evangelho – Parte 1 - Rm 3.23; 5.8; 6.23  
8. Compartilhando o evangelho – Parte 2 - Ef 2.8, 9; Rm 10.9-11 

6. Seleção – escolhendo em quem investir nossas vidas 
1. Cinco processos de seleção que Jesus usou – Lc 6.12-16; Mc 3.13-19 
2. Seleção 1: Encontros divinos - Lc 5.1-11; Jo 1.35-51 
3. Seleção 2: Padrões divinos - Mc 1.16-18, 35-39 
4. Seleção 3: Oração – 1Sm 16.6, 7; Lc 6.12-16  
5. Seleção 4: Quem responde a sua voz - Pv 2.1-6; Jo 10.3-5, 16, 27 
6. Seleção 5: Altas exigências - Lc 9.2326 
7. Critérios chaves na escolha de discípulos ou mentoreados – Mt 10.1-16 
8. Critérios chaves na escolha de um discipulador ou mentor – 2Sm 15.32-37; 16.23; 

17.1-16; At 11.19-26 

7. Como ser um bom Discípulo ou Mentoreado (veja Hendricks, capítulos 1-10) 
1. Seja um verdadeiro seguidor de Jesus – Mt 16.24-26; 1Co 4.15-17  
2. Tenha convicção do que você precisa – 1Re 3.3-15; Tg 1.5-8 
3. As marcas de um discípulo– Mt 5.3-10; Jo 1.35-51 
4. Passos para encontrar um mentor ou discipulador – Mc 10.17-31; Jo 1.35-51 
5. Seja proativo com seu discipulador ou mentor – Jo 3.1-15; 2Re 2.1-18 
6. Aproveite os encontros com um discipulador ou mentor – Pv 3.1-12 
7. Estratégias para o crescimento – 1Tm 4.11-16  
8. Invista em seu discipulador ou mentor – Jo 21.15-17 

8. Como ser um bom Discipulador ou Mentor (veja Hendricks, capítulos 11-18) 
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1. Convicção de fazer discípulos – Jz 2.8-10; Mt 28.16-20 
2. Ande com Jesus – 1Co 11.1; At 4.13 
3. Seja um discípulo ou mentoreado – Mt 8.5-13; 2 Tm 2.1-4 
4. Seja transparente – 2Co 3.7-18 
5. Faça boas perguntas - Mt 13.9-18; Mt 5.6; Am 8.11 
6. Primeiro princípio do discipulado: indo – Jo 17.18-20, Mt 28.18-20 
7. Segundo princípio do discipulado: batizando – 1Co 12.12-13; Mt 28.18-20 
8. Terceiro princípio do discipulado: ensinando a obedecer – Mt 7.21-27; Mt 28.18-20 
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Lucas – Discípulas e Discipuladoras 
Lucas tem fama. Médico amado. Historiador. Provavelmente cidadão romano. O único 

autor Gentil na Bíblia. Possivelmente o único evangelista que não conheceu a Jesus 
pessoalmente. Objetivo, mas sensível, especialmente à pessoa e obra do Espírito Santo. Uma 
profunda conexão íntima com a perspectiva da igreja primitiva, escrevendo Atos. 

Mas queremos especialmente destacar aqui sua sensibilidade e respeito quanto às 
mulheres – vendo-as como testemunhas válidas ainda que a cultura judaica não as enxergasse 
assim. Muito de sua perspectiva vem de haver entrevistado cuidadosamente a Maria, a mãe 
de Jesus. E já que a perspectiva feminina é diferente da masculina, ele traz um óculo todo 
especial.  

As palavras “mulher” e “mulheres” aparecem em Lucas trinta sete vezes, quase duas vezes 
mais que em Mateus ou João e quase três vezes mais que em Marcos. Ele destaca 17 
mulheres específicas: Isabel, Maria – a mãe de Jesus, a profetisa Ana, a sogra de Pedro, a 
viúva de Naim, a pecadora que ungiu a Jesus, Maria Madalena, Joana, Suzana, a mulher com 
hemorragia de 12 anos, a filha do Jairo, as irmãs Marta e Maria, uma mulher encurvada, a 
viúva pobre, uma criada que identifica a Pedro e Maria a mãe de Tiago. Lucas também relata 
histórias que Jesus contou sobre mulheres: a mulher e o fermento, a mulher da moeda 
perdida, a esposa de Lô e a viúva persistente. Ele ressalta Jesus se identificando com um 
papel materno (13.34). 

Veja os paralelos visíveis do papel da mulher e do homem neste livro, indicados por Felix 
Just. A tabela indica que Lucas provavelmente os trabalhou de forma consciente. 

Primeira história (passagem e fonte) Segunda história (passagem e fonte)

O anjo Gabriel aparece a Zacarias (1.8-23 – L) O anjo Gabriel aparece a Maria (1.26-38 – L)

Cântico de Maria (Magnificat; 1.46-55 – L) Cântico de Zacarias (Benedictus; 1.68-79 – L)

Simeão encontra ao infante Jesus e seus pais 
no Templo (2.25-35 – L)

Ana louva a Deus e profetisa sobre Jesus no 
Templo (2.36-38 – L)

A viúva de Sarepta e viúvas israelitas 
(4.25-26 – L)

Naamã o siro e leprosos israelitas (4.27 – L)

Exorcismo de um homem aflito de demónios 
em Cafarnaum (4.31-37 – Mc)

Cura da sogra de Simão em Cafarnaum 
(4.38-39 – Mc)

O servo do centurião é curado (7.1-10 – Mt) O filho da viúva de Naim é ressuscitado 
(7.11-17 – L)

Nomeação dos doze apóstolos de Jesus 
(6.12-16 – Mc)

Nomeação de mulheres que acompanharam a 
Jesus (8.1-3) – L) 

A filha de Jairo é ressuscitada (8.41-42, 49-56 
– Mc)

A mulher com hemorragia é curada 
(8.43-46) – Mc).

Parábola do Bom Samaritano (10.25-37 – L) Exemplos de Maria e Marta (10.38-42 – L)

Um vizinho pede pão a meia-noite (11.5-8 – 
L)

Uma viúva pede justiça persistentemente 
(18.1-11 – L)
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Fontes: L = apenas em Lucas; Mt = também em Mateus, mas não Marcos; Mc = também em 
Marcos (e comumente em Mateus). Nota: Quando Lucas menciona “discípulos” ou “eles”, 
não devemos assumir que está falando apenas de homens, pode também incluir a mulheres! 

Várias mulheres sobressaem como discipuladoras e líderes. Isabel certamente norteou a 
adolescente Maria nos meses que Maria ficou com ela (1.39-56). A Ana foi reconhecida como 
profetiza numa época quando esse chamado praticamente deixou de existir por 400 anos 
(2.36-38). (Cf. Intro. 2Sm quanto ao papel de profeta como mentor no A.T.). As duas mães, 
Isabel e Maria, sem dúvida influenciaram profundamente a João o Batista e Jesus, homens 
sem par dessa época e de qualquer época (1.15, 32; 7.28). Maria Magdalena quase sempre 
aparece como primeiro nas várias vezes que os evangelistas a mencionam junto com outras 
mulheres, indicando assim uma expressão de liderança. Marta foi a dona da casa que 
hospedou a Jesus quanto ele estava em Betânia.  

Várias mulheres também se destacam como discípulas. A própria Maria com Isabel, Maria 
Madalena, Joana e Suzana que seguiam a Jesus, acompanhando-o e prestando assistência 
com seus bens (8.1-3). A Maria, sentada a seus pés como discípula, afirmada por Jesus nessa 
postura (10.38-41). Numa cultura onde mulheres não podiam ser discípulas, muito menos 
viajar sem seus pais ou maridos, Jesus quebrou paradigmas. 

Que este evangelho possa nos ajudar crescer na visão de Jesus quanto a mulheres. Que 
possamos ver a importância delas como mentores, não apenas para outras mulheres, mas 
também para homens. Y que elas possam ser mentoreadas não apenas por outras mulheres, 
mas também por homens (cf. 2Jo). 

Uma mulher na multidão clama a Jesus “Bem-
aventurada aquela que a concebeu” (11.17 – 
L)

Um homem numa janta diz a Jesus “Bem-
aventurado aquele que comer pão no reino de 
Deus”- (14.15 – L).

A rainha do Sul (11.31 – Mt) Os Ninivitas (11.32 – Mt)

Uma mulher encurvada é curada (13.10-17 – 
L)

Um homem leproso é curado (14.1-6 – L)

Referência à “Filha de Abraão” (13.16 – L) Referência a “Filho de Abraão” (19.9 – L)

Parábola do homem plantando uma semente 
de mostarda (13.18-19 – Mc)

Parábola da mulher misturando fermento e 
farinha (13.20-21 – Mt)

Parábola do pastor a procura da ovelha 
perdida (15.3-7 – Mt)

Parábola da mulher procurando a moeda 
perdida (15.8-10 – L)

Exemplo de dois homens dormindo juntos 
(17.34 – Mt)

Exemplo de duas mulheres moendo juntas 
(17.35 – Mt)

Uma criada questiona Pedro (22.56, 57 – Mc) Dois homens questionam Pedro (22.58, 59 – 
Mk/L)

Simão o cirineu carrega a cruz de Cristo 
(23.26 – Mc)

Jesus encontra as mulheres no caminho a 
Calvário (23.27-29 – L)

José de Arimatéia sepulta o corpo de Jesus 
(23.50-53 – Mc)

Mulheres enxergam onde Jesus é sepultado 
(23.55, 56 – Mc)

As mulheres encontram o túmulo vazio 
(24.1-11 – Mc)

Dois discípulos caminham para Emaús 
(24.13-35 – L)
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Texto Chave 
“...Os doze iam com ele, e também algumas mulheres... Maria, chamada Madalena, da qual 
saíram sete demônios; e Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, Suzana e muitas 

outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens” Lc 8.1b-3. 

Mulheres extraordinárias! Pioneiras, aventureiras, desbravadoras, corajosas, comprometidas, 
amigas e companheiras de Jesus, sem vergonha (no sentido positivo – 9.26). Discípulas e 
discipula-doras. Seguidoras e líderes (Cf. n. Jo 8.3). Que Deus continue levantando mulheres 
como elas hoje em dia. E que ele levante homens que sabem se relacionar com as mulheres 
como Jesus fez.  
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