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Como Fazer Discípulos
Capítulo 5
Lição de Áudio: Novo Testamento 35

Objetivo: Entender como Deus usa os Seus discípulos para fazer outros
discípulos.

“Então Pedro começou a falar: “Agora percebo verdadeiramente que Deus
nõa trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o
teme e faz o que é justo”.
---Atos 10:34-35
Há duas histórias no Livro de Atos que nos mostram como Deus faz discípulos. Em uma
das histórias o Espírito Santo levou Filipe para o deserto para compartilhar as boas novas
com um oficial etíope. O etíope estavam lendo uma profecia do Messias em Isaías mas
não a compreendia. Filipe compartilhou a verdade com ele e quando o etíope creu em
Jesus, Filipe o batizou. Na segunda história, Deus deu a Pedro e a Cornélio que visões
que os ajudaram a superar seu preconceito e assim os gentios pudessem ouvir sobre o
evangelho, como acontecia com os judeus. Quando Pedro explicou a verdade do
evangelho para Cornélio e os da sua casa, o Espírito Santo veio sobre esses gentios como
Ele tinha feito no dia do Pentencoste.
Nessas duas histórias de Filipe e Pedro, encontramos a fórmula que mostra como fazer
discípulos. Esses exemplos inspiradores mostram como o Espírito trabalha através da
Palavra de Deus nas vidas dos perdidos e daquele que faz discípulos. Quando a Palavra
de Deus é recebida em um coração que tem fé, ocorre uma concepção espiritual. Nossa
participação no processo de fazer discípulos pode ser muito importante ao
compartilharmos a Palavra de Deus com outras pessoas enquanto Ele trabalha nos
corações dos ouvintes ajudando-os a entender e receber a Palavra.
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1. Verdadeiro ou falso? No Livro de Atos vemos que o Espírito Santo superou
várias vezes o preconceito.
2. Verdadeiro ou falso? Pedro recusou ir à casa de um gentio, mesmo depois de
Deus o enviar.
3. Verdadeiro ou falso? Pedro deixou que Cornélio o reverenciasse porque Pedro
era um representante de Deus.
4. Verdadeiro ou falso? O Espírito Santo veio sobre os gentios na casa de Cornélio
mesmos antes de Pedro terminar de pregar.
Assinale a melhor resposta para cada pergunta.
5. Qual foi o significado da visão que Pedro teve do lençol com animais impuros?
a. O evangelho foi destinado tanto para o reino animal como para os seres
humanos.
b. Deus não se importava mais com os hábitos alimentares.
c. Não devemos considerar impuro qualquer ser humano.
d. Pedro estava sob grande estresse e deveria ter mais horas de sono.
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6. Quais foram as classes sociais que o evangelho atingiu quando Pedro pregou na
casa de Cornélio?
a. Militares e civis.
b. Judeus e gentios.
c. Vários grupos etários.
d. Várias raças.
7. Por que Filipe foi para Gaza para falar com o etíope?
a. Ele preferia trabalhar em lugares isolados.
b. Foi um comando do Espírito Santo.
c. Ele sabia sobre os planos de viagem do etíope.
d. Tudo foi uma grande coincidência.
8. Qual é o aspecto mais importante do batismo?
a. O modo – se o batismo é por imersão ou aspersão.
b. O local onde o batismo é realizado.
c. As palavras usadas antes, durante e depois do batismo.
d. O significado do ato e a fé da pessoa.
9. Das opções abaixo, qual é a melhor descrição de batismo?
a. Uma cerimônia de casamento espiritual.
b. Uma atitude interior e particular.
c. É uma tentativa desnecessária de provar a espiritualidade da pessoa.
d. É um ritual cerimonioso que deve ser cumprido com perfeição.
10. O que é conquistado com o batismo?
a. Somos perdoados dos pecados. Sem o batismo, não poderíamos ser
salvos.
b. Prova que estamos sendo sinceros.
c. É uma confissão pública de fé.
d. É uma prova da nossa maturidade espiritual.
11. Das opções abaixo, qual é essência para fazer discípulos?
a. A Palavra de Deus
b. O Espírito de Deus.
c. Um servo de Deus.
d. Todas as alternativas acima.
12. Em quem o Espírito Santo trabalha para que discípulos sejam feitos?
a. Na pessoa que compartilha sua fé.
b. Na pessoa que ouve a Palavra e a recebe
c. Tanto em quem compartilha a Palavra como naquele que a ouve
d. Em ninguém – essa é uma decisão intelectual.
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Você já pediu a Deus para ajudá-lo a fazer discípulos? Se ainda não, por que?
Como Deus poderia usá-lo no cumprimento da Grande Comissão? Em quais aspectos
você precisa ser capacitado?

Agradeça a Deus pelas pessoas que compartilharam as boas novas com você.
Agradeça a Deus pela capacitação e pelos dons espirituais que Ele dá a cada um de nós.
Peça a Deus que o ajude a crescer como discípulo e que o dirija para as pessoas com
quem você possa compartilhar sua fé.
Anotações:
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