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Vislumbramos 2020 como um ano escatológico em 
que nos adentramos definitivamente  nos finais dos 
tempos cujos acontecimentos antecede a 2ª Volta 
do Senhor Jesus. Portanto, é tempo de priorizarmos 
o seu Decreto registrado em Mateus 28.19-20. Dai a 
nossa justificativa da escolha de um dossiê temático 
essencialmente bíblico IDE e FAZEI DISCIPULOS, que 
além de ser uma Ordenança como Missão da MASF 
Brasil é um Decreto que executaremos 
integralmente  com os princípios espirituais que 
adotamos na a)Conquista de territórios. b) Colheita 
de almas, e c) Investimento numa nova liderança a 
partir dos novos convertidos. 

Estamos assim em obediência sonhando os sonhos 
de Deus e em unidade tudo o quanto fizermos 
prosperará. 

 
Em meu fraterno shalom,  

 
Apóstolo Thomé Tavares, PhD. 

Discipular é um mandamento! 
 

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

Mt 28.19 

 

 
 
 

Passos para um discipulado  
eficaz no modelo MD4 MASF 

 
Abordar e convidar 

1º passo 
 
Nesse processo, atente-se para essas orientações: 
Ame a pessoa. Não a critique. Não fale de religião ou 
política, fale de Jesus. Não a julgue e não entre em 
debates desnecessários. 
 

Planejar 
2º passo 

 
Organize uma forma de facilitar a ida da pessoa ao culto. 
Caso ela não tenha carro e você sim, ofereça carona. Ou 
disponibilize-se a pagar o Uber, táxi, ônibus. É 
importante que você elimine qualquer dificuldade que a 
impeça de comparecer ao culto 
 

Ensinar na caminhada 

3º passo 
 
Ensinar é fortalecer a fé do discípulo. Como discipulador, 
é importante que você seja um orientador da pessoa 
que está discipulando consolidando-a nos pilares 
fundamentais da nossa fé.  
Veja os tópicos que você deve ensinar à pessoa que você 
está discipulando para Cristo: 

 
Príncipios de Ensinamentos 

 
CONTE O SEU TESTEMUNHO DE 

CONVERSÃO OU DE SUA FAMÍLIA 
 
O testemunho é uma poderosa ferramenta para 
motivação e incentivo. Conte para a pessoa que você 
está discipulando e motive-a a experimentar o que Deus 
pode fazer na vida dela, assim fez com você e/ou sua 
família 
 

POR QUE JESUS? 
 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao 
Pai, a não ser por mim” João 14.6 
Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Unigênito Filho 
de Deus. Ele é nosso Redentor. Cada um desses pontos 
aponta para a verdade de que Jesus Cristo é o único 
caminho pelo qual poderemos ser salvos. 
Jesus sofreu e foi crucificado pelos pecados da 
humanidade, dando a cada um dos filhos de Deus a 
dádiva do arrependimento e do perdão. Somente por 
Sua graça e misericórdia podemos ser salvos. Sua 
ressurreição ao terceiro dia preparou o caminho para 
que todas as pessoas sobrepujassem a morte física 



também. Em resumo, Jesus Cristo salvou-nos do pecado 
e da morte. Por essa razão, Ele é literalmente nosso 
Salvador e Redentor. 
 

TODO HOMEM É PECADOR 
 
A prova de que todo homem é pecador está em sua 
natureza; o ser humano sofre, sente dor e morre. 
"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de 
Deus" Romanos 3.23 
“Portanto, como por um homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens por isso que todos pecaram.” 
Romanos 5:12 
 

A BÍBLIA 
 
A Bíblia (que significa literalmente “livros”), foi escrita 
por cerca de 40 pessoas diferentes, em tempos 
diferentes. Nenhum sabia que seus escritos fariam parte 
da Bíblia e não há contradição entre seus ensinos. É 
composta por uma coleção de 66 livros. Abra sua Bíblia 
no índice e observe. Existem duas grandes divisões: 
Antigo Testamento (AT), com 39 livros, narra a origem 
do mundo, contando a história do pacto que Deus fez 
com Israel. São os escritos produzidos pela comunidade 
hebraica ao longo da jornada rumo à terra prometida. 
Em meio a essa jornada, são registradas também as 
mensagens dos profetas exortando o povo à fidelidade e 
à perseverança. Era a fonte primária de fé e tradição 
espiritual. Por isso, os apóstolos, os primeiros cristãos e 
nós, seguidores de Jesus hoje, aceitamos o Antigo 
Testamento como Palavra de Deus. Mas o primeiro 
Testamento não é uma simples narração histórica: é a 
metáfora do chamamento que Deus faz ao homem até 
hoje. 
Novo Testamento (NT), com 27 livros, contém os quatro 
evangelhos – Mateus, Marcos, Lucas e João – que 
narram o nascimento, vida e morte de Jesus, como novo 
pacto de Deus com o homem; o livro de Atos dos 
Apóstolos que narra a expansão do Evangelho no 

mundo, a partir de Jerusalém; as epístolas (cartas) 
doutrinárias que são preciosas mensagens de incentivo e 
exortação; por fim, o livro da Revelação ou Apocalipse, 
que trata mais especificamente do que ainda há de 
acontecer. 
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e 
luz que clareia o meu caminho. Salmos 119:105 
Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra 
ti. Salmos 119:11 
 

A IMPORTÂNCIA DA IGREJA 
 
O termo igreja significa povo convocado. Esta palavra é 
usada em dois sentidos: 
Igreja Universal, que engloba todos os salvos (Judeus e 
gentios) por Jesus Cristo, em todas as Igrejas de Cristo 
espalhadas pelo mundo. 
Igreja local, que engloba todos os novos nascidos, ou 
convertidos a Jesus Cristo que congregam numa igreja 
local, submetendo-se ao evangelho de Cristo, tornando-
se seus discípulos através do batismo. O batismo é o 
símbolo de identificação do discípulo na morte e 
ressurreição de Jesus e sua identificação com seus 
seguidores. 
Fora da Igreja um membro corre risco e sofre danos até 
a morte, assim como um corpo que tem membros 
interligados e interdependentes que não podem viver 
fora do corpo, assim é a igreja. A igreja exerce papel 
fundamental na comunhão e fortalecimento da fé, ela é 
um grande centro de abastecimento onde somos 
ministrados, cuidados e Pastoreados a fim de estarmos 
prontos para exercer influência e transformação no 
mundo. 
Um discípulo fora da Igreja é um alvo fácil para Satanás – 
Igreja é lugar de proteção! Como discípulos de Jesus, 
precisamos cuidar uns dos outros na Igreja. 
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos 
membros e esses membros não exercem todos a mesma 
função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, 
formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos 
os outros. Romanos 12:4-5 

Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha 
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo 
muitos, formam um só corpo, assim também com 
respeito a Cristo. Mas Deus estruturou o corpo dando 
maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim 
de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os 
membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com 
ele; quando um membro é honrado, todos os outros se 
alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e 
cada um de vocês, individualmente, é membro desse 
corpo. 1 Coríntios 12:12,24-27 

 
Encontro pessoal 

4º passo 
 
Encontre-se pessoalmente com a pessoa ao menos uma 
vezes por semana. Poste uma foto com a 
hashtag #MD4DiscipuladoMASF nos grupos de 
WhatsApp e Facebook da MASF e da congregação. 
Homens discipulando homens e mulheres discipulando 
mulheres. Todos discipulando, lideres e discípulos.   
 

Orar e jejuar 
5º passo 

 
Ore e jejue com sua família em favor desse amigo. 
Pergunte a ela se tem algum motivo de oração em favor 
de alguma demanda da vida. A sua dedicação chama a 
atenção de D’us e contribui para uma atmosfera de 
comunhão e milagres 
 


