
 



Aula 3 
Lição 5 
O Batismo no Espírito Santo 
 
O seguidor de Jesus já recebeu o Espírito Santo 

quando recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e 

Salvador (Romanos 8:9, Efésios 1:13). É uma coisa, 

contudo, receber o Espírito Santo, porém, é outra coisa 

ser batizado no Espírito Santo (Atos 1:5 e 2:4) – 

Batizado no Espírito Santo é receber a plenitude do 

Espírito Santo, ser cheio! 

Por que a igreja primitiva ansiava pelo Batismo no 

Espírito Santo como uma prioridade? 

Jesus gerou uma crise. Ele ordenou: Ide (Mt 28:18) 

logo depois Ele disse: Não saiam sem o batismo no 

Espírito Santo – “E, comendo com eles, determinou-

lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas 

que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse 

ele, de mim ouvistes. 5 Porque João, na verdade, 

batizou com {com; ou em} água, mas vós sereis 

batizados com {com; ou em} o Espírito Santo, não 

muito depois destes dias. 8 mas recebereis poder, 

ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 

minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra”. 

(Atos 1:4,5,8) 



A Igreja primitiva tinha a consciência que o poder 

para ganharem almas viria depois do Batismo no 

Espírito Santo. 

QUAIS AS EVIDÊNCIA DO BATISMO? 

- O poder da revelação de Deus - E todos foram 
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem. 
E em Jerusalém estavam habitando judeus, 
homens religiosos, de todas as nações que estão 
debaixo do céu. 
E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma 
multidão, e estava confusa, porque cada um os 
ouvia falar na sua própria língua. 
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns 
aos outros: Pois quê! não são galileus todos esses 
homens que estão falando? 
Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria 
língua em que somos nascidos? 
Partos e medos, elamitas e os que habitam na 
Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Asia, 
E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a 
Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como 
prosélitos, 
Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em 
nossas próprias línguas falar das grandezas de 
Deus. 
Atos 2:4-11  

- O falar em novas Línguas  
Pedro na casa de Cornélio 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/2/4-11


E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o 

Espírito Santo sobre todos os que ouviam a 

palavra. 

E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos 

tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o 

dom do Espírito Santo se derramasse também 

sobre os gentios. 

Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a 

Deus. 

Atos 10:44-46 
 

Atos 19: 6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre 
eles o Espírito Santo; e tanto falavam em línguas 
como profetizavam. 
 

4- PRA QUEM É O BATISMO? 

• Não é por merecimento, más pela graça de 
Deus - At 2:39 Pois para vós outros é a 
promessa, para vossos filhos e para todos os 
que ainda estão longe, isto é, para quantos o 
Senhor, nosso Deus, chamar. 

 

6- COMO RECEBER? 

• Pela fé - Mc 16:17 Estes sinais hão de 
acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, 
expelirão demônios; falarão novas línguas... 

 

 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/10/44-46


Lição 6 
O Discipulado um a um 
 
Leia Mateus 28: 19 
Depois que recebemos Jesus como Senhor da nossa 
vida, temos a tarefa e o santo privilégio de fazer 
discípulos. 
 
Note que neste texto há um mandamento central que é: 
fazer discípulos. Para fazer um discípulo, portanto é 
preciso seguir alguns passos práticos, que estão 
inseridos explicitamente no texto e podem ser 
resumidos nos três seguintes verbos: 
 
Ir – Evangelismo 
Fala da atividade de evangelizar, ir atrás do pecador, 
buscar o perdido com a mensagem de salvação, é dar 
a oportunidade de alguém ouvir o evangelho e poder 
decidir se quer ou não Jesus em sua vida. Mas isto 
não é tudo, pois fazer discípulo envolve muito mais, 
significa formar vidas parecidas com Jesus. 
 
Batizar – Integrar 
Fala de integração de compromisso de levar a pessoa 
a fazer um pacto, uma aliança, com a igreja local e 
integrar no corpo de Cristo e na família da fé uma 
confissão pública, como demonstração da sua 
transformação de vida e da sua decisão de seguir e 
servir Jesus para sempre. 
 
Ensinar – Mentoriar, acompanhar, treinar e 
pastorear. 



Ensinar a guardar - é mais do que apenas transmitir 
algumas informações, é demonstrar com nosso próprio 
exemplo e estilo de vida como é que se deve fazer, 
falar, agir, proceder, reagir, de acordo com que Jesus 
ensinou. 
É providenciar cuidado e ensinamentos básicos de 
como aquele discípulo devem se conduzir em seu 
novo estilo de vida, afim de que ele se firme e 
amadureça espiritualmente de tal maneira, que se 
torne uma testemunha eficaz e um fazedor de outros 
discípulos. 
 
 
O QUE É FAZER DISCIPULO OU DISCIPULAR NO 
DIA A DIA? 
 
Fazer discípulos é mais que evangelizar ou ganhar 
alguém para Jesus, é cuidar e acompanhar 
espiritualmente os filhos espirituais que geramos , é 
levá-los a se firmarem em sua decisão por Jesus de 
maneira que cresçam e experimentem uma genuína 
mudança em suas vidas, se envolvam na Igreja, 
passem a ser testemunhas eficazes, aprendam a dar 
frutos e a se reproduzirem na vida de outros. 
Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim 
“fazer discípulos”, isso inclui muito mais que apenas 
evangelizar. 
Fazer discípulos é executar no dia a dia as três ações 
acima citado. Porém temos uma definição simples do 
que é discipulado ou fazer discípulo dentro do contexto 
de uma igreja local. 
É um vinculo de relacionamento e amizade entre duas 



pessoas do mesmo sexo, estabelecida através de uma 
disposição espontânea de caminharem juntos, visando 
o seguinte: Transferência de vida - Modelar, ser 
exemplo, demonstrar. 
Transferência de conhecimento - Ensinar a guardar os 
mandamentos e a compreender a vontade de Jesus 
para a sua vida. 
Prestação de contas e acompanhamento sadio e 
amoroso das decisões e estilo de vida do discípulo 
Treinamento – mentoriar e treinar a pessoa e desafiá-
la a exercer o chamado ministerial e exercer seu 
sacerdócio cristão de fazer discípulos e cumprir o 
propósito profético de Deus para a sua vida 
 
O QUE NÃO É DISCIPULADO 
 
Discipulado não é controlar a vida das pessoas 
Como discipulador você deve entender que não 
somos chefes e nem donos dos nossos discípulos, 
nossa responsabilidade não é manipular, manter as 
pessoas na rédia, controlar até a cor do sapato que ele 
vai comprar, mas somente cuidar e orientar na vida 
espiritual. 
 
Discipulado não é fazer discípulos de si mesmo 
O seu alvo principal não é levar o seu discípulo se 
tornar parecido com você, por exemplo, torcer pelo 
mesmo time, gostar dos mesmos filmes, falar como 
você fala, orar como você ora, ter as mesmas 
experiências que você teve, mas se tornar parecido 
com Jesus. 
Não devemos nos reproduzir na pessoa, mas 



reproduzir o caráter de Jesus. Jesus não nos mandou 
fazer nossos discípulos, mas discípulos Dele e para 
ele. 
Nossos discípulos devem continuar sendo quem são 
com sua própria personalidade. Por isso suas 
preferências, gostos e opiniões devem ser 
respeitados, quando as mesmas não são contrarias a 
Palavra Deus e não são pecaminosas. 
OBS: É natural que com a convivência o discípulo 
comece a se tornar parecido com o seu discipulador, 
ate às vezes nos vários aspectos mencionados acima 
Isso não é necessariamente errado, quando isso 
acontece de uma forma muito natural. 
 
Discipulado não é tentar bancar ser Deus na vida 
dos seus discípulos 
Discipulado não tem como objetivo substituir Deus e o 
Espírito Santo na vida dos discípulos. Tentar resolver 
problemas e assumir responsabilidades que só 
pertencem a Deus é no mínimo incoerência. 

 
FAZER DISCÍPULOS É O “NEGÓCIO” DA NOSSA 
IGREJA 
Na realidade fazer discípulos é o verdadeiro “negócio” 
da nossa igreja e todo verdadeiro cristão deve estar 
envolvido com essa tarefa, aliás, uma pessoa que não 
está fazendo discípulos nem é um cristão normal. 
 
Sem dúvida você deve crescer até ao ponto de ser um 
discipulador, porque assim como você está sendo 
discipulado e estamos investindo tempo na sua vida, 
você deve fazer o mesmo com outros. Não tenha medo 



de encarar esse novo desafio, pois à medida que você 
vai acompanhando o novo seguidor de Jesus o próprio 
Jesus vai te ensinando como você deve fazer. 
 
VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR LOGO 
Não é preciso você esperar até chegarmos ao fim deste 
curso, para começar discipular um novo convertido. 
Você já pode conversar com o Líder de sua Célula para 
saber se tem alguém do seu grupo que você já pode 
iniciar o discipulado. Se você ainda não é um 
discipulador, e o seu dirigente ainda não te contactou, 
procure-o e pergunte a ele o que você deve fazer para 
se tornar um discipulador 
 
ASSUNTOS QUE DEVEM SER ABORDADOS NO 
DISCIPULADO UM A UM 

 
Você lembra que no mandamento que Jesus deu aos 
seus discípulos de fazer discípulos de todas as 
nações ele frisou três ações distintas que vimos no 
primeiro capitulo deste estudo: Ir, batizar e ensinar 
todas as coisas que ele tinha ordenado? É isso 
mesmo ensinar todas as coisas que ele ordenou não é 
mesmo? Pensando nesta ação do discipulado 
relacionamos alguns dentre tantos mandamentos 
importantes que Jesus ensinou para serem abordados 
com seu discípulo. 
 
Apesar de que muitas vezes você só abordará um, 
dois, ou no máximo três assuntos com seu discípulo 
em cada reunião pessoal, é importante abordar estes 
assuntos, e outros, na medida em que você for dirigido 



pelo espírito Santo. 
 

• Relacionamento com Deus.  
Como está? 
Como ele se sente diante de Deus? 
Como está o seu tempo sozinho com Deus? 
Quanto tempo ele tira com Deus por dia? Quando? 
Onde? Como? 
Como é o seu tempo de oração? Como é o seu 
tempo na Palavra de Deus? Como cultivar mais 
intimidade com Deus? 
 

• Relacionamento com a Família. 
Como está? Como ele se sente acerca de sua 
Família? Sua esposa? Filhos? Irmãos? Pais? 
Está ganhando a sua Família para Jesus? 
Quanto tempo é tirado por dia com a Família? 
Quanto tempo é tirado para investir na Família 
durante a semana? 
Tem culto doméstico? Como é? Ora todo dia com o 
cônjuge? 
Está andando em amor sem grosserias, palavras 
duras, ou gritos em casa com o cônjuge e os filhos. 
 

• Relacionamento com suas autoridades 
espirituais e outras autoridades. 

Tem alguma dificuldade de se submeter a alguma 
liderança? Como você trata o seu pai? E seu 
patrão? Lembre-se você não pode liderar se não 
sabe ser liderado. 
Você tem o costume de criticar as ações de sua 
liderança (em casa com os pais, na igreja, na 



escola, no trabalho)? 
 

• Relacionamento com colegas do ministério 

• Relacionamento com seus liderados 
(discípulos e ovelhas).  

• Relacionamento com pessoas do sexo 
oposto. 

Ele se sente tentado? 
Tem alguma tentação de praticar qualquer ato sexual 
ilícito ou qualquer outro tipo de pecado? Está tendo 
cuidado com seus pensamentos, palavras, ações, e 
olhos? 
 

• Relacionamento com dinheiro.  
Compromisso de não amar ao dinheiro  
Compromisso de dar dízimos e ofertas 
Compromisso de ajudar os pobres e necessitados  
Atitude para com quanto recebe 
Integridade total no uso das finanças 
Administração geral e o uso de suas finanças. 
 

• Atitudes do coração 
Orgulho. Desânimo. Preguiça. 

Tem alguma tentação para roubar, ou mesmo 
sutilmente pegar ou “emprestar” algo sem permissão? 

Tem mágoa ou ressentimento contra alguém? Está 
andando em amor, paz, e perdão com todos? 

Tem problemas de mentir, ou até soltar umas 
“pequenas” inverdades, enganar os outros, ou quando 
estiver contando alguma experiência, exagerando um 
pouco? 

 



• Uso do seu tempo 
Está tendo o cuidado em não gastar muito tempo 
assistindo televisão, lendo revistas, etc.? 
Quando assiste televisão ou lê revistas, etc.? Está 
tendo muito cuidado com seus olhos e pensamentos? 

 

• Prioridades (na vida, no chamado, na 
atualidade, no futuro, etc.). 

Como economizar tempo Como dizer não “com muito 
amor” Como aproveitar o tempo Como organizar a 
agenda de uma forma eficiente, Como controlar sua 
agenda e não permitir que ela o controle, Como 
organizar as coisas para que não sejam esquecidas. 

 

• Vida ministerial 
Como vão os seus discípulos? 
Como vão os discípulos da 2ª geração?, 3ª geração?, 
... até a 7ª geração Seus discípulos estão sendo bem 
cuidados? (inclui todos os princípios de discipulado). 
 
Todos os detalhes na sua vida ministerial.  
Sabe fazer visitas? Tem Natanaéis? Faz Fator 
Barnabé com os novos convertidos?  
 
É importante que você, discipulador, faça visita com o 
seu discípulo para demonstrar como fazer boas visitas. 
Vocês devem visitar pelo menos um Natanael {visita 
evangelística}, e também pelo menos um novo 
convertido juntos. 
 
Como está o seu envolvimento na célula? Sucesso na 
Visão do M.D.A.? Tem a visão da Igreja Local? De 



Células? Do Discipulado? Seu M.D.A. está completo? 
Como está indo no trilho de liderança? 
Além de sua Família, está ganhando seus parentes 
para Jesus? Está ganhando seus vizinhos para Jesus? 

 
Vida profissional 
No trabalho/emprego a importância de ser uma pessoa 
que trabalha de forma exemplar, se for empregado, 
que seja um empregado exemplar. 
Se sabe ouvir a voz de Deus, especialmente, no que se 
refere a vontade de Deus em assuntos tão importantes 
como: planos para sua vida, seu chamado ministerial, 
sua família, seu futuro, etc. 
 
O discipulado funciona melhor e sem prejuízos 
quando ele é homogêneo 

Ÿ Solteiros não devem acompanhar casados, 
somente em último caso isso deve acontecer, os 
problemas de casado devem ser tratados por 
pessoas casadas que tem experiência na esfera 
familiar, especialmente na área sexual que são 
situações mais difíceis para um solteiro resolver, e 
também acerca de criação de filhos. 

Ÿ Um casal deve ser acompanhado por um outro casal 
Ÿ Uma moça nunca deve ser discipulada por um 

rapaz e vice –versa – Mesmo que um deles leve 
ao outro a Cristo o discipulado deve ser feito por 
pessoas do mesmo sexo o risco de envolvimento 
sentimental ou até sexual é grande 

Ÿ Um homem casado nunca deve acompanhar uma 
mulher casada nem tampouco uma moça. 
Da mesma feita uma Senhora casada não deve 



acompanhar um rapaz. 
Ÿ Jamais entre em uma casa se uma mulher casada 

ou solteira estiver sozinha, leve sempre sua 
esposa junto com você ou duas outras irmãs ou 
talvez um casal. 

Ÿ O ideal é que não haja muita diferença de idade 
entre discipulador e discípulo. Porém há 
exceções. 

 
O encontro semanal 
Ÿ O encontro deve ser semanal, o local de 

preferência deve ser na casa do discipulador ou um 
lugar neutro, em caso de novo convertido o 
discipulador deve ir as primeiras vezes na casa 
dele se você perceber que é preciso por alguma 
razão. 

Ÿ Deve se definir o local e hora com muita nitidez 
Ÿ Não deve ser demorado, seco e sem propósito. 

Ore, prepare, busque uma palavra de Deus para 
cada discípulo seu. 

Ÿ Evite tomar tempo desnecessariamente, seja 
cuidadoso para não marcar horários impróprios, 
como muito tarde da noite, nem em lugares muito 
movimentados, onde não seja possível a 
privacidade. 

Ÿ Não tenha muitos discípulos. É melhor cuidar de 
poucos bem, do que de muitos sem qualidade. 

Ÿ Seja pontual, não conheço ninguém que goste de 
esperar, não seja negligente neste aspecto. 

Ÿ Evite também cancelar o encontro em cima da 
hora a não ser que haja um motivo que realmente 
justifique isso. Esse tipo de comportamento pode 



gerar a impressão de indisposição, preguiça, má 
vontade, ou produzir sentimentos de 
ressentimento, frustração, rejeição na vida dos 
seus discípulos. 

Ÿ Cuidado com aparência, roupa, higiene pessoal, 
odores. Se o encontro for na casa do novo 
convertido mais criterioso você deve ser com a sua 
aparência. 

Ÿ Sempre ore com seu discípulo antes ou no final, 
pedindo direção de Deus para o tempo junto e 
abençoando a vida dele ou por qualquer 
necessidade ou situações compartilhadas. 

 
O DISCIPULADO UM A UM GERA MATURIDADE 
NAS DIVERSAS ÁREAS DA VIDA E PRODUZ 
CRESCIMENTO E MATURIDADE ESPIRITUAL 
 
Você já ouviu falar do crente anão? É aquele que 
envelhece, mas não cresce! Pois bem infelizmente há 
muitos deles na igreja de Jesus. Por quê? Por que 
muitos convertem mas não recebem o discipulado. 
É Incrível a diferença que existe na maturidade entre 
alguém que foi bem acompanhado no discipulado de 
alguém que nunca recebeu esse acompanhamento de 
forma adequada. 
Em Efésios 4:12-15 somos chamados à maturidade. 
... “Para o desempenho do serviço, para a edificação 
do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à 
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de 
Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como 
meninos, agitados de um lado para outro e levados ao 



redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos 
homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, 
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo” 
 
No livro de Hebreus Cap 5 mostra que Deus tem 
expectativa que cresçamos em maturidade: 
Hebreus 5:12: Pois, com efeito, quando devíeis ser 
mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, 
novamente, necessidade de alguém que vos ensine, 
de novo, quais são os princípios elementares dos 
oráculos de Deus; assim, vos tornastes como 
necessitados de leite e não de alimento sólido.Ora, 
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na 
palavra da justiça, porque é criança.Mas o alimento 
sólido é para os adultos, para aqueles que, pela 
prática, têm as suas faculdades exercitadas para 
discernir não somente o bem, mas também o mal. 

 
O discipulado um a um traz essa maturidade no 
ministério, no lar, nas finanças, na santidade nas 
emoções. 
A falta de discipulado explica tanto exemplo de maus 
testemunhos de pessoas, principalmente entre os 
artistas e outros famosos que se convertem á Jesus e 
não são acompanhados como deveriam. 
No livro de hebreus capitulo cinco mostra que Deus 
tem expectativa que cresçamos em maturidade. 
 
Hb 5:12-14 
  12 Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, 
atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, 



necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais 
são os princípios elementares dos oráculos de Deus; 
assim, vos tornastes como necessitados de leite e não 
de alimento sólido. 

13 Ora, todo aquele que se alimenta de leite é 
inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 

14 Mas o alimento sólido é para os adultos, para 
aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades 
exercitadas para discernir não somente o bem, mas 
também o mal. 

 
O DISCIPULADO UM A UM É A FERRAMENTA MAIS 
EFICAZ PARA A FORMAÇÃO DE NOVOS LÍDERES 
Precisamos investir na formação de uma nova 
geração de líderes. 
Por causa da importância de reprodução de novos 
lideres precisamos estar envolvidos nesse processo. 
Cada geração tem o seu tempo para agir e depois 
passar o bastão para a próxima geração. 

• Moisés treinou Josué 
• Elias treinou Eliseu 
• Noemi > Rute 
• Jesus treinou 12 
• Barnabé> Paulo > 
• Paulo > Timóteo e Tito e muitos outros. 

 
Cada geração tem a responsabilidade de preparar 
os novos líderes da próxima geração. Se 
dependesse de você quem seriam os líderes da 
igreja do amanhã? 

 


