
EVANGELISMO  DISCIPULADOR [rascunho, incompleto] 
 

Definindo os termos – o que se pretende 
 

1)  Mateus 28.19-20 – Jesus manda fazer discípulos. De quem? DEle próprio – “ensinando-os a 
obedecer tudo que EU vos tenho ordenado.” 

2)  O que Jesus entende por ‘discípulo’? Lucas 14.25-33. 
3)  Mateus 10.25 – “Basta ao discípulo ser igual a seu mestre”. Ser como Jesus, fazer como 

Jesus. 
4)  Para poder crescer, alguém tem que nascer: portanto temos que evangelizar. 
5)  A importância da estratégia: 

a) O efeito multiplicador. 
b) Menor abandonado não é negócio. 
c) Criança não trabalha – dá trabalho. 

 
Preparando o terreno 

 
1)  Você não pode repassar o que você não tem. 
2)  Você precisa ser discípulo para poder fazer discípulo. 
3)  Você precisa manter as contas bem ajustadinhas com Deus, para não dar brecha a Satanás. 

Precisa pedir ao Espírito Santo que revele quaisquer fortalezas do inimigo porventura 
existentes na sua vida (para então aniquilá-las, é claro). 

4)  Antes de falar você precisa proibir a ação cegadora do inimigo na mente do seu ouvinte, bem 
como amarrar e enviar para o Abismo todos os demônios que vêm atuando na vida do 
mesmo. Deve anular as fortalezas de Satanás na vida da pessoa para que não empatem que 
ela se decida. 

5)  Antes de abordar uma pessoa escolhida, deve interceder por ela. Aliás, porque não pedir ao 
Espírito Santo que te indique a(s) pessoa(s) que você deve alvejar. 

 
Evangelizando 

 
1)  O conteúdo da mensagem: 

a) O Soberano Criador existe, e quer relacionamento com o ser humano (João 4.23-24). 
b) Porém, a nossa rebeldia estraga o terreno. 
c) O caráter ofendido do Criador, pelo desaforo/desacato, precisa ser satisfeito. 
d) Ele mesmo proveu o sacrifício de expiação. 
e) Resta a nós reconhecer e assumir a nossa rebeldia e pedir perdão a Deus, valendo-

nos assim da expiação oferecida. 
f) É necessário crer para dentro de Jesus; vai aí compromisso e mudança de 

cosmovisão. 
g) Relacionar-se com o Soberano exige submissão. 

2)  Tipos de abordagem: 
 

Discipulando o novo decidido 
 

1)  Para crescer precisa comer – a necessidade da Palavra. 
2)  Para ter poder precisa ouvir o Espírito Santo, submetendo-se a Ele. 
3)  O relacionamento com o Pai se processa através da oração. 
4)  Agora você faz parte da família de Deus, tem muitos irmãos – precisa ter comunhão com eles. 
 

A vida de discípulo 
 

1)  João 4.34 – a exemplo do Senhor Jesus, temos que renovar o nosso compromisso todo dia. 
2)  Temos que reproduzir. 
3)  Maturidade consegue-se através de tempo e experiência; já a espiritualidade depende de 

submissão ao Espírito Santo. 
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