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N
o dia 24 de fevereiro de 2012, uma terça-feira, a 
ponte de Fort Steuben, que ligava as comunidades 
de Steubenville, em Ohio, a Weirton, West Virginia, 
nos Estados Unidos, foi demolida. 

Construída em 1928, a ponte tinha 381 metros e estava 
em péssimo estado de conservação, com a estrutura deterio-
rada e obsoleta.1

Quarenta e cinco anos antes, em 1967, a ponte pênsil 
Silver Bridge, que também ligava Virgínia a Ohio, caiu, 
matando 46 pessoas.2

As pontes prestam um valioso serviço aos moradores de 
suas comunidades, possibilitando que viajem de forma efi -
ciente e segura rumo ao seu destino. No entanto, à medida 
que o tempo passa, elas não apenas perdem sua importância 
para a viagem, mas também podem se tornar perigosas, a 
exemplo do que aconteceu com as pontes citadas.

Esta edição especial da revista aborda um tópico 
importante para a igreja e a vida escolar: o discipulado. 
Infelizmente, os adventistas e outros cristãos nem sempre 
construíram pontes fortes, unindo essas duas entidades 
que têm a missão de discipular membros e jovens. Mas se 
construirmos uma ponte forte entre a igreja e a escola, entre 
pastores e educadores, que estrutura poderosa surgirá! Essa 
ponte vai nos ajudar a viajar de forma mais efi ciente e segu-
ra para nosso destino, “até que todos alcancemos a unidade 
da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos 
à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo” 
(Efésios 4:13).3

Como seria essa ponte?
Na preparação desta edição, pastores e professores 

colaboraram para responder a essa pergunta. Começamos a 
edição com um diálogo entre um pastor, Gavin Anthony, e 
uma professora, Kathy Beagles, discutindo por que precisa-
mos construir pontes entre esses dois grupos (ver página 4). 
No artigo de Beagles e Balisasa, são analisados importantes 
processos de desenvolvimento e capacitação de discípulos, 
tendo como objetivo formar cristãos amadurecidos (ver 
página 8).

Para cumprir com a missão de discipular e ser discípu-
lo, a seção seguinte oferece aos pastores e professores as 
seguintes ferramentas de apoio: a estrutura Juntos Desen-
volvendo Discípulos Frutíferos4 e o Teste dos Discípulos 
em Desenvolvimento. Essas ferramentas não têm o objetivo 
de impor uma “interface” comum ou um “método” para 
o discipulado. Elas consistem em um apoio sobre o qual 
basear nossa compreensão para implementar a formação do 

discipulado na vida de nossos alunos e membros de igreja, 
bem como em nossa própria vida.

A última seção desta edição especial fornece alguns 
vislumbres de como é a paisagem do discipulado no outro 
lado da ponte. Desde os discípulos do ensino fundamental 
até os universitários, de recém-conversos a crentes de longa 
data, da casa à escola e da escola à igreja, os discipuladores, 
através do poder do Espírito Santo, estão fazendo a diferen-
ça na vida das pessoas pelas quais o Senhor os chamou para 
ministrar.

Viver e andar como discípulos de Jesus Cristo não é uma 
tarefa fácil. Se fosse, Jesus não teria a necessidade de dizer 
a Seus discípulos: “E quem não toma a sua cruz e vem após 
Mim não é digno de Mim” (Mateus 10:38, RA). Sabemos 
que é o poder do Espírito Santo que transforma vidas e que 
nos capacita a viver e andar como fi éis seguidores de Jesus 
Cristo, pois apenas falar sobre o discipulado não fortalece 
as pessoas. Uma estrutura e um teste espiritual não podem 
transformar vidas. Usar o método de ensino “correto” não 
muda o coração. No entanto, podemos cooperar com o Es-
pírito Santo para construir pontes fortes, apoiar e consolidar 
os esforços de pastores e professores cheios do Espírito, 
e colaborar ao desenvolvermos e utilizarmos ferramentas 
compartilhadas que nos capacitam a não somente batizar, 
mas também a discipular, “ensinando-os a guardar todas as 
coisas” (Mateus 28:20, RA). As possibilidades são infi nitas. 
Mas de uma coisa podemos estar certos: ao colaborar para 
construir essas pontes, o povo de Deus terá uma chance 
muito maior de alcançar seu destino eterno com segurança, 
trazendo consigo as pessoas que eles têm discipulado.

A coordenadora desta edição especial, Bonita Joyner 
Shields, M.A., atuou como pastora da igreja local, é editora 
e diretora adjunta do Ministério Pessoal e Escola Sabatina 
e Discipulado da Associação Geral dos Adventistas do Séti-
mo Dia, em Silver Spring, Maryland. A equipe editorial da 
revista expressa gratidão por seu entusiasmo, compromisso 
e assistência prática em todos os aspectos do planejamento 
e implementação do assunto.

NOTAS E REFERÊNCIAS
1. http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2012/02/

fi erydemolition-ohios-fort-steuben-bridge/1315 /
2. http://www.bridgemapper.com/bridge_detail.php?ID=997.
3. Salvo outra indicação, todas as referências bíblicas neste editorial são 

da Nova Versão Internacional (NVI).
4. Nesta edição, o nome ofi cial Juntos Desenvolvendo Discípulos 

Frutíferos  será reduzido para Desenvolvendo Discípulos Frutíferos ou JDDF.

E D I T O R I A L

Bonita Shields
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Kathleen Beagles, Ph.D., é profes-
sora assistente do Departamento de 
Discipulado e Educação Religiosa no 
Seminário Teológico Adventista do 
Sétimo Dia, em Berrien Springs, Mi-
chigan. Recentemente, a Dra. Beagles 
se reuniu com Gavin Anthony para 
discutir o papel dos pastores e pro-
fessores no trabalho de discipulado. 
Gavin é pastor no distrito de Dublin, 
na Irlanda. Ele está completando um 
doutorado em Educação Religiosa na 
Universidade Andrews.

Kathy: Gavin, qual o signifi cado 
de discipulado na perspectiva do 
ministério pastoral?

Gavin: Primeiro, deixe-me dizer 
que existem muitas defi nições de 
discipulado. Entretanto, acho que 
uma defi nição que se encaixa bem 
nos contextos da igreja e da escola é 
a de Michael Wilkins: “Discipulado 
é se tornar como Jesus à medida que 
andamos com Ele no mundo real.”1

Diante de sua pergunta, o co-
mentário de Paulo aos Gálatas 
imediatamente veio à minha mente. 
Ele disse: “Meus fi lhos, novamente 
estou sofrendo dores de parto por sua 

causa, até que Cristo seja formado em 
vocês” (Gálatas 4:19). Como pastor, 
vejo que essa formação ou, mais 
precisamente, a reforma de pessoas 
quebradas, regeneradas à imagem de 
Deus, era a principal preocupação 
de Paulo. É claro, isso não foi ideia 
do próprio Paulo, mas um refl exo de 
como ele descreveu os propósitos do 
Pai em relação a nós, “pois aqueles 

que de antemão conheceu, também 
os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho” (Roma-
nos 8:29). Como pastores, estamos 
envolvidos nos propósitos de Deus 
de re-formação. Quando olho para os 
meus membros, desejo vê-los refl etir 
Jesus.

Acho que também é importante 
assinalar que o fato de refl etir Jesus 
não está relacionado apenas com 
nutrição pessoal. Esse enfoque pode 
ser um perigo se o entendermos como 
um curso de autoaperfeiçoamento. No 
entanto, a consequência natural de ter 
o Espírito de Jesus é atrair os demais 
para uma comunhão conjunta com 
a Trindade. Unidos podemos expe-
rimentar Sua alegria e participar de 
Seus propósitos.

Kathy: Bem colocado.
Gavin: O que signifi ca discipulado 

na perspectiva da prática docente?
Kathy: Para mim, discipulado é 

levar alguém pela mão e comparti-
lhar a minha caminhada com Jesus. 
Isso implica que eu já tenha uma ca-
minhada pessoal, por que isso requer 
que eu esteja muito consciente acerca 
do processo restaurador de Deus em 

K A T H L E E N  B E A G L E S  E  G AV I N  A N T H O N Y

Um Diálogo entre uma 
Professora e um Pastor Sobre o Discipulado
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minha própria experiência. Essa é a 
única maneira de eu ser um instru-
mento realmente eficaz que o Espírito 
Santo usa na aproximação de outra 
pessoa.

Particularmente, amo essa pas-
sagem no livro Educação: “Nada de 
uma parada momentânea em Sua 
presença, mas um contato pessoal 
com Cristo, sentando-nos em Sua 
companhia — tal é a nossa necessida-
de. Felizes serão os filhos de nossos 
lares e estudantes de nossas escolas 
quando pais e professores aprende-
rem em sua própria vida a preciosa 
experiência descrita nestas palavras 
de Cantares de Salomão:

“Qual a macieira entre as árvores 
do bosque,

Tal é o meu Amado entre os filhos;
Desejo muito a Sua sombra, e 

debaixo dela me assento;
E o Seu fruto é doce ao meu pala-

dar.
Levou-me à sala do banquete,
E o Seu estandarte em mim era o 

amor.” Cantares 2:3, 4.2

Discipulado é algo que só posso 
experimentar, de fato, depois de ter 
passado um bom tempo “sentado 
debaixo da macieira”.

Como você vê um pastor demons-
trando discipulado e ensinando-o a 
sua congregação?

Gavin: Eu não acredito que o dis-
cipulado possa ser alcançado com um 
curso de treinamento ou como parte 
de um currículo. No entanto, acredito 
que estabelecer uma base de conhe-
cimento por meio do currículo seja 
importante, principalmente no mo-
mento atual. Durante muitos anos, foi 
ensinada a boa doutrina aos pastores 
adventistas e presumiu-se, assim, que 
conhecer a doutrina era o mesmo que 
praticar o discipulado. No entanto, 
eu não acredito que seja dessa forma. 
Certamente, os jovens de hoje vão 
dizer que não é bem assim. Tendo em 
vista isso, acredito que a definição do 
currículo precisa incluir o ensino do 
que deveria ser o relacionamento com 
Deus, e como praticá-lo.

Há poucas semanas, uma das 
líderes de minha própria igreja estava 
em lágrimas porque não sabia como 

estudar a Bíblia por si mesma. Então, 
precisamos ensinar os “comos” da 
espiritualidade prática. No entanto, 
ao mesmo tempo, esses “comos” são 
apenas ferramentas. Em última análi-
se, o poder de uma vida transformada 
vem por meio do contato pessoal 
com Deus. Mas, pelo menos, como 
educadores da igreja local, podemos 
fornecer ferramentas para ajudar as 
pessoas a criar um ambiente em que 
Deus atue.

Assim, exemplificar um contato 
aberto com Deus é vital, como você 
fez alusão anteriormente com a me-
táfora da macieira. Penso que quando 
vivemos essa realidade, começamos 
a mudar a cultura. Regularmente 
enfrento a tentação de abrir um de-

partamento de discipulado na igreja. 
Embora eu pense que poderia ser útil, 
ao mesmo tempo acredito firmemente 
que o discipulado não deveria estar 
preso a um departamento. Discipula-
do é a cultura de fazer igreja, é o ar 
que todos deveríamos estar respiran-
do ao viver por Jesus.

Kathy: Você usa linguagem e 
ideias do campo da educação. Na 
minha experiência, isso não é comum 
entre os pastores.

Gavin: Sim, foi só no segundo ano 
de meu doutorado que percebi que eu 
estava recebendo uma licenciatura em 
educação religiosa! Eu só tinha me 
concentrado no lado do discipulado. 
Foi uma percepção bastante surpre-
endente a de que eu havia começado 
uma jornada no estudo da educação. 
No entanto, estou continuamente em-
polgado com isso e me sinto desafiado 
por esse estudo.

Kathy: Eu acredito que muitos 
pastores discipulam os outros. Eles 
costumam pensar sobre isso no 
contexto de ministrar ou pastorear e 
não no sentido de ensinar. Existe uma 
diferença?

Gavin: Esse conceito de ser um 
educador para o discipulado levanta 
uma questão crítica. Só nos últimos 
anos, percebi que durante meus seis 
anos no seminário me ensinaram a 
ser um teólogo, mas meu trabalho 
na igreja local está mais relacionado 
com a função de um educador cristão. 
Eu não fui ensinado a educar. Fui 
ensinado a transmitir o conteúdo 
espiritual para pessoas religiosas. 
De fato, muitas de nossas igrejas são 
moldadas em torno do conceito de 
transmitir informações teológicas im-
portantes. Precisamos fazer algo bem 
radical para mudar esse paradigma. 
Do contrário, os pastores vão conti-
nuar a ter dificuldades em ensinar o 
discipulado prático em nossas igrejas. 
Creio que isso precisa começar com 
um diálogo intencional entre teólogos 
e educadores para ver o que ambas as 
partes podem trazer para o processo 
de discipulado.

Kathy: Isso é uma ótima ideia! 
Por exemplo, como educadora, acho 

Durante muitos anos, 

a boa doutrina foi 

ensinada aos pastores 

adventistas e presumiu-

se, assim, que conhecer a 

doutrina era o mesmo que 

praticar o discipulado.
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que um pastor deveria se preocupar 
em discipular um pequeno círculo 
e dar-lhes as ferramentas para, em 
seguida, esse círculo discipular ainda 
outros círculos. Também gosto de 
pensar em um pastor como um reitor 
de um Seminário. Ele está ali para 
treinar ministros – cada membro da 
congregação tem um ministério.

Gavin: Você acha que os professo-
res podem se ver como pastores para 
sua congregação, que é a sala de aula?

Kathy: Os professores aprendem 
bastante sobre a integração da fé 
com o ensino, mas se eles se vissem 
como pastores e discipuladores de 
suas salas de aula, e não apenas 
integradores de conceitos, novas 
dimensões de educação religiosa se 
abririam, e a vida espiritual de seus 
alunos seria ricamente intensifica-
da. Em Deuteronômio 6:4-9, Moisés 
disse aos israelitas que primeiro se 
certificassem de que amavam a Deus 
supremamente, e então O deixassem 
escrever Suas leis em seu coração. 
Agindo assim, os professores entra-
riam na vida cotidiana de seus jo-
vens, fazendo conexões espirituais em 
todos os momentos possíveis. Embora 
essa passagem em Deuteronômio seja 
considerada um mandamento para 
as famílias, eu não acredito que seja 
destinada somente para as pequenas 
famílias nucleares que temos hoje. É 
para toda a família de Deus – pais, 
pastores e professores. Essa forma 
de discipulado exige tempo e envolvi-
mento extracurricular com os alunos 
e suas famílias.

O lema da faculdade de Pedagogia 
da Universidade Andrews é: “Educar 
é Redimir.” Isso lembra um pouco 
Gálatas 4:19, que você citou antes. 
Professores cristãos em contextos 
formais de educação deveriam se 
beneficiar da abordagem de Paulo 
de permanecer no trabalho até que 
Cristo seja formado em seus alunos. 
Imagino que o caminho que resolve-
ria a situação seria principalmente 
o da modelagem, como falamos 
anteriormente, mas também a oração 
intercessora, além de compartilhar de 
sua própria caminhada de fé. Teorias 
de educação baseadas no aluno e no 

cooperativismo, que já tomaram  
lugar em muitas salas de aula, são 
certamente avenidas que também 
podem ser usadas para criar uma 
atmosfera de discipulado nas escolas 
cristãs.

Kathy: Gavin, que princípios de 
ensino e aprendizagem você consi-
dera apropriados para criar uma 
atmosfera de discipulado na igreja, 
bem como na escola?

Gavin: Temo lhe dar uma teoria 
melhor que minha própria prática, já 
que a mudança do papel tradicional 
do pastor para um de discipulador 
é difícil, mais do que eu pensei que 
seria. Também é mais difícil porque 
muitas de nossas igrejas locais têm 
se acostumado a fazer as coisas da 
mesma forma por um longo tempo. 
Mas deixe-me sugerir onde eu creio 
que começa a mudança.

O primeiro passo é muita oração! 
Deus continua a lembrar-me, como 

um pastor, de que só porque eu tenho 
ótimas ideias, não significa que elas 
vão funcionar. Paulo também nos 
lembra de que “a nossa luta não é 
contra pessoas” (Efésios 6:12). A 
principal missão de Satanás é destruir 
a obra do discipulador, então se eu 
só fosse à igreja com algumas das 
antigas ideias de discipulado, ele não 
se importaria. Eu sei disso porque 
cometi esse erro. O que Satanás teme 
é o poder sobrenatural. Por isso temos 
que ser dependentes de Deus e de 
Seu poder para trabalhar em nossas 
congregações ou salas de aula. Então 
eu tenho que orar e levar os outros a 
se juntarem a mim nessa tarefa.

Kathy: OK. Começamos com mui-
ta oração. E então?

Gavin: Depois que uma atmosfera 
de oração está presente, eu acho que 
uma das mais importantes ferramen-
tas de ensino para o começo é trans-
mitir transparência em sua própria 
jornada de discipulado, como você 
mencionou anteriormente. Como ad-
ventistas do sétimo dia, temos estado 
historicamente focados em correção 
teológica e respostas certas. Não estar 
correto ou certo tem sido encarado 
como sendo um sinal de fracasso, o 
que estamos ansiosos para esconder. 
Isso acontece com bastante frequên-
cia no ambiente da escola também, 
não é?

Os professores 

aprendem bastante 

sobre a integração da fé 

com o ensino, mas se eles 

se vissem como pastores 

e discipuladores de 

suas salas de aula, e não 

apenas integradores 

de conceitos, novas 

dimensões de educação 

religiosa se abririam, e 

a vida espiritual de seus 

alunos seria ricamente 

intensificada.
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Kathy: Definitivamente. A vida 
tende a ser medida pelas notas altas 
que tiramos.

Gavin: O discipulado, por sua 
vez, não se concentra, primaria-
mente, na correção, mas no relacio-
namento. Na verdade, quanto mais 
perto estou de Jesus, mais consciente 
fico de minhas profundas falhas e 
fraquezas. O problema da minha 
vida não está nos pecados específi-
cos que posso ou não cometer, mas 
na minha natureza pecaminosa que 
continuamente tenta se levantar e 
tomar o controle. Então eu enfrento 
uma batalha contínua para deixar 
morrer o eu, de modo que a natureza 
de Cristo viva em mim.

Essa é uma batalha que pastores 
e professores não devem enfrentar 
sozinhos. Refletir Jesus foi elucidado 
por Ele como algo que deve ser feito 
dentro do contexto do corpo, a igreja, 
e por extensão a escola da igreja. 
Como Paulo escreve novamente, 
dons espirituais diferentes são dados 
“com o fim de preparar os santos 
para a obra do ministério, para que 
o corpo de Cristo seja edificado, até 
que todos alcancemos a unidade da fé 
e do conhecimento do Filho de Deus, 
e cheguemos à maturidade, atingin-
do a medida da plenitude de Cris-
to” (Efésios 4:12, 13). Assim, neste 
contexto do corpo, em que a plenitude 
de Cristo é amadurecida, estamos em 
uma jornada juntos. O que uma parte 
do corpo faz ou deixa de fazer vai 
afetar todo o corpo. Acredito que é 
assim que o caráter de Cristo se torna 
plenamente reproduzido em Seu povo. 
Jesus disse que as pessoas vão saber 
que somos seus discípulos quando nos 
amarmos uns aos outros.

Estamos quebrados, machucados e 
feridos por dentro, então, não vamos 
tentar fingir para os outros que esta-
mos indo muito bem.

Kathy: Bem, essa transparência 
pode ter suas desvantagens também, 
não pode? Imagino alguns leitores 
deste diálogo assustados, declaran-
do que o cego não pode guiar outro 
cego. Talvez devêssemos parar aqui 
e definir o que queremos dizer com 
“transparência”.

Gavin: Não estou sugerindo que 
pastores e professores devessem 
continuamente compartilhar seus 
problemas. No entanto, quando 
somos honestos sobre nossos próprios 
desafios, isso dá à nossa congregação 
e aos estudantes permissão para 
serem reais também. E quando somos 
reais juntos, começamos a construir 
uma comunidade genuína. Por outro 
lado, alguns membros da igreja e 
alunos pensam que o seu pastor ou 
professor caminha sobre a água! 
Como pode um professor ou pastor 
ser transparente sem sacrificar seu 
papel como líder?

Kathy: Parece-me que a sinceri-
dade para com Deus, da qual esta-
mos falando, é descrita no Salmo 
32:5. Davi reconheceu seu pecado e 
não tentou encobri-lo. Tiago descreve 
essa transparência para com nossos 
irmãos da seguinte forma: “Portanto, 
confessem os seus pecados uns aos 
outros e orem uns pelos outros para 
serem curados” (Tiago 5:16).

Gavin: Bem, talvez essa seja a gló-
ria do corpo de Cristo: que em nossa 
fraqueza, o poder de Deus é demons-
trado, parafraseando Paulo (2 Corín-
tios 12:9). Quando aprendemos a ser 
transparentes com o outro, também 
aumentamos nossa transparência para 
com Deus. Há alguns anos, comecei a 
pensar intencionalmente sobre trans-

parência. Sendo pastor ou professor, 
como faço para ensinar transparência 
para com Deus, já que ela é, em pri-
meiro lugar, uma atitude do coração? 
Quando comecei a pensar sobre essa 
questão, eu não tinha certeza da 
resposta – o que me perturbou. No 
entanto, um coração aberto é o único 
coração que o Espírito Santo pode 
tocar.

Quando olhamos para o mundo 
ao nosso redor, sem falar na rea-
lidade dentro dos muros de nossa 
própria igreja e escola, precisamos 
nos perguntar: como é que o coração 
das pessoas será aberto? Se o cora-
ção não for aberto, todos os nossos 
esforços para alcançar os outros com 
o evangelho não irão longe. Então, 
como vamos ensinar transparência? 
Acho que essa é uma questão com a 
qual nós, como pastores e professores 
discipuladores, devemos lutar porque 
esse é o início de todo o processo de 
refletir Jesus.

Kathy: Obrigada, Gavin. Você 
deu a nós, professores, muito em 
que pensar, orar e falar, bem como 
abriu nossa mente acerca de como os 
pastores e professores poderiam se 
beneficiar de um diálogo mais aberto 
sobre nossa missão conjunta de edu-
car e resgatar outros para o reino. 
Seria bom que, em diversos lugares, 
educadores tomassem a iniciativa 
para estabelecer diálogos enriquece-
dores.
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númeras pessoas estão envolvidas 
na vida de crianças, adolescentes 
e novos crentes. Dessa forma, in-
tencionalmente ou não, assumem o 

papel de um discipulador ou educador 
religioso. O problema, em muitos 
casos, é que esses cristãos próximos – 
pais, amigos, professores e a con-
gregação da igreja local – não estão 
crescendo segundo a recomendação 
bíblica: “Até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do conhecimento do 
Filho de Deus, e cheguemos à maturi-
dade, atingindo a medida da plenitude 
de Cristo” (Efésios 4:13).1

Além disso, muitos crentes adultos 
não sabem como colocar em prática 
as inúmeras diretrizes do Novo 

Testamento que descrevem como os 
membros da igreja devem cuidar uns 
dos outros e apoiar-se mutuamente2, 
pois eles nunca viram esse comporta-
mento exemplificado. O “consumidor 
de religião” de hoje é, muitas vezes, 
vazio e ineficaz. Como resultado, 
muitos jovens e novos crentes não 
têm modelos positivos de cristianismo 
e não sabem como desenvolver um 
relacionamento vibrante com Jesus.

Um modelo de crescimento
O programa Juntos Desenvolvendo 

Discípulos Frutíferos (JDDF)3 foi 
projetado para nos ajudar a pensar de 
forma mais clara e profunda sobre o 
crescimento espiritual e sobre nossa 

própria maturidade e a dos outros 
como discípulos de Jesus Cristo. O 
programa consiste em quatro pro-
cessos nos quais todos os cristãos 
comprometidos deveriam estar 
envolvidos. Esses processos não são 
lineares ou sequenciais. Cada discípu-
lo, independentemente de seu nível de 
maturidade, deveria estar crescendo 
de forma contínua em cada um dos 
processos simultaneamente. Embora 
o quarto processo esteja relacionado 
ao indivíduo, é na comunidade que se 
dá sua aplicação.4

O discipulado está ligado à vida 
diária e aos relacionamentos fraternos 
dentro do corpo de Cristo, mas seus 
processos e conteúdos não podem 
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ser reduzidos a declarações dentro de 
uma estrutura. No entanto, o qua-
dro JDDF foi concebido para servir 
como um esquema de características 
básicas do discipulado para propor-
cionar uma estrutura em torno da 
qual os indivíduos, grupos e igrejas 
podem organizar experiências que 
edifiquem os seguidores de Cristo. 
Aqueles que discipulam outros podem 
usar a estrutura para criar situações 
de aprendizagem para muitas áreas 
de discipulado como a educação dos 
filhos, o aconselhamento, o ensino e a 
capacitação de pequenos grupos.

No âmbito da estrutura JDDF, 
os compromissos são definidos em 
função de cada um dos processos 
individuais. Estes são, então, 
divididos em aspectos-chave de 
crescimento espiritual chamados 
de indicadores, que descrevem as 
características de um relacionamento 
vibrante com Jesus.

Assim, a estrutura de processos, 
compromissos e indicadores ajuda 
a definir o escopo do discipulado e 
do ato de discipular. Com a orien-
tação do Espírito Santo, esses dois 
aspectos podem ser avaliados usando 
esse quadro. Alguns compromissos 
e indicadores foram adequadamente 
apontados para contextos particula-
res nos quais nos envolvemos com 
a igreja, enquanto outros podem ter 
sido omitidos. As avaliações com 
base nesse quadro podem ajudar os 
líderes adventistas e educadores a 
tomar decisões conscientes que irão 
melhorar o discipulado e a forma de 
fazer discípulos no corpo de Cristo, 
na igreja, na escola e em casa.

Relacionando-se
Este processo se centraliza no 

relacionamento do discípulo com 
Deus, consigo mesmo e com os 
outros. Jesus articulou essa conexão 
em declarações como: “Com isso 
todos saberão que vocês são meus 
discípulos, se vocês se amarem uns 
aos outros” (João 13:35), e “Ame o 
Senhor, o seu Deus de todo o seu co-
ração, de toda a sua alma e de todo o 
seu entendimento’. Este é o primeiro 
e maior mandamento. E o segundo é 

semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo 
como a si mesmo” (Mateus 22:37-39). 
Esse processo envolve não somente 
a maneira como os cristãos devem se 
relacionar com Deus, mas também a 
forma como devem se relacionar con-
sigo mesmos, com suas famílias, seus 
companheiros de fé e seus vizinhos. 
Dessa maneira, os cristãos devem 
estar unidos como o corpo visível de 
Cristo (Efésios 1:22, 23 e 2:16). Essa 
conexão tem uma dimensão social e 
comunitária (Atos 2:44) que permite à 
igreja operar como um todo orgânico.

O discipulado cristão ocorre nos 
relacionamentos. Ele começa com 
a resposta do crente ao chamado 
de Jesus para se conectar e perma-
necer nEle. Através dessa conexão 
transformadora com Ele, adquirimos 
autoconhecimento, apreciamos nosso 
valor infinito diante dEle e desenvol-
vemos uma visão mais equilibrada 
dos nossos pontos fortes e fracos. 
Somos, então, capazes de nos conec-
tar com aqueles que nos rodeiam de 
uma forma mais concreta, curadora e 
redentora.

A relação dinâmica e profunda 
com Jesus, através do Seu Espírito, é 
a base para o crescimento no disci-
pulado. Ao mesmo tempo, os crentes 
desenvolvem (1) uma identidade 
individual completa em Cristo, (2) re-
lacionamentos centrados em Cristo no 
ambiente familiar e dentro do corpo 
local e global de Cristo e (3) relacio-
namentos positivos com as pessoas 
de fora do corpo de Cristo com quem 
Ele quer se reconciliar. Os discípulos, 
assim, tornam-se condutos da graça 
de Deus em suas diversas formas, à 
medida que eles continuam a reforçar 
suas conexões com Deus e com todos 
Seus filhos.

Entendendo
O processo é cognitivo, mas inclui 

a experiência bem como a intelecção. 
Ele foi pronunciado por Jesus através 
destas palavras: “Se vocês permane-
cerem firmes na Minha palavra, ver-
dadeiramente serão Meus discípulos” 
(João 8:31). Cristo também afirmou: 
“Está escrito: ‘Nem só de pão viverá 
o homem, mas de toda palavra que 

procede da boca de Deus” (Mateus 
4:4).

Os relacionamentos crescem à 
medida que ambas as partes desenvol-
vem uma compreensão mais profunda 
da identidade essencial de cada pes-
soa. É semelhante ao relacionamento 
com Jesus. Através das Escrituras, os 
seres humanos encontram Deus e pas-
sam a compreender mais claramente 
o caráter de Cristo e Sua missão. As-
sim, os discípulos precisam aprender 
a maneira de estudar a Bíblia, e como 
encontrar Jesus em suas páginas, 
ouvi-Lo falar e segui-Lo.

Ler e apreciar as Escrituras, bem 
como obedecer-lhes e orar são méto-
dos pelos quais os crentes têm acesso 
ao ensino e à presença transformado-
ra do Espírito Santo. Em sentido mais 
amplo, aprendemos através da Palavra 
o que Deus quer que sejamos e faça-
mos, tanto individual quanto coleti-
vamente. Passamos a entender como 
a história de nossa vida se encaixa na 
grande história da salvação.

Para um discípulo em crescimento, 
encontrar Deus através das Escrituras 
e aprender mais do convite de Jesus 
para ser seu discípulo são compromis-
sos vitais. Ele nos chama para “vir” 
a Ele e “arrazoar” com Ele (Isaías 
1:18). Esse encontro deverá preceder 
uma obediência plena e sincera à 
Sua Palavra. Através da compreen-
são crescente da Palavra de Deus, 
os discípulos passam a perceber e 
aceitar essas verdades proposicionais: 
(1) Deus é a fonte da vida; (2) Os 
seres humanos se desviaram do plano 
original de Deus e experimentam as 
consequências da queda; (3) Deus 
supre tudo que é necessário para a 
nossa redenção e (4) Deus providen-
ciou tudo o que é necessário para a 
restauração dos seres humanos à Sua 
imagem. Essa cosmovisão bíblica é 
fundamental para conhecer a Deus e 
ser transformado à Sua imagem.5

Ministrando
Esse processo diz respeito ao ser-

viço e evangelismo. Jesus o expres-
sou desta forma: “O Rei responderá: 
‘Digo-lhes a verdade: O que vocês 
fizeram a algum dos meus menores 
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irmãos, a mim o fizeram’” (Mateus 
25:40, itálico acrescentado) e “Por-
tanto, vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que 
Eu lhes ordenei. E Eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos” 
(Mateus 28:19, 20).

Em resposta ao amor de Deus, os 
discípulos ministram aos outros. À 
medida que eles se conectam com 
Jesus e aprendem de Seu amor infa-
lível, eles ficam ansiosos para con-
vidar outras pessoas a compartilhar 
a alegria que eles sentem como seus 
seguidores. Eles se sentem obrigados 
a compartilhar a história da obra 
do Espírito Santo em sua vida e sua 
bendita esperança da salvação pela fé 
em Jesus.

Os discípulos em desenvolvimento 
também buscarão oportunidades diá-
rias para ministrar a outros. Eles vão 
reconhecer as necessidades dos filhos 
de Deus que sofrem no ambiente local 
e global; vão compartilhar a história 
de Jesus com os membros da comu-
nidade, amigos e colegas de trabalho; 
apoiarão os ministérios da igreja local 
e global com seus recursos pessoais e 
abraçarão a missão evangelística da 
igreja.

Capacitando
Este processo combina o aspec-

to social e comunitário, sendo de 
responsabilidade tanto dos discípulos 
individuais quanto do corpo da igreja 
a que pertencem. O apóstolo Paulo 
descreveu esse processo e seu cum-
primento na vida da igreja: “Antes, 
seguindo a verdade em amor, cresça-
mos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e 
unido pelo auxílio de todas as juntas, 
cresce e edifica-se a si mesmo em 
amor, na medida em que cada parte 
realiza a sua função” (Efésios 4:15, 
16).

Paulo descreveu a igreja como cor-
po de Cristo para ilustrar a interde-
pendência dos membros em cumprir 
sua missão. Essa metáfora ajuda os 
discípulos a compreender seu papel 
de apoiar, nutrir e fortalecer um ao 

outro. É dentro da igreja que somos 
discipulados e, então, capacitados a 
discipular outros.

Capacitar, como definido no âm-
bito da estrutura JDDF, consiste em 
cristãos se ajudando a fim de crescer 
através dos três processos: Relacio-
nando-se, Entendendo e Ministran-
do. Na Bíblia (1994), há dezenas de 
passagens que incluem a frase “um ao 
outro” e muitas delas referem-se ao 
processo de Capacitar.7

Cristãos em desenvolvimento têm a 
oportunidade única, através do poder 
do Espírito Santo, de serem discipu-
lados por outros cristãos e, por sua 
vez, ajudar outros membros a crescer 
espiritualmente. Os compromissos 
de capacitação refletem as ações da-
queles que estão cumprindo a Grande 
Comissão: “Vão e façam discípulos 
[...] ensinando-os a observar todas as 
coisas que Eu vos tenho mandado” 
(Mateus 28:19, 20).

Para um discipulador em desen-
volvimento, ajudar outros discípulos 
a aprender a se conectar com Cris-
to através de Sua Palavra em uma 
vida devocional de transformação é 
um compromisso essencial. Outros 
compromissos incluem ajudar outros 
discípulos a construir relacionamen-
tos cristãos; estudar a Palavra de 
Deus e obedecer-lhe; viver uma vida 
cristã integral e contagiante; discernir 
como Deus está trabalhando em todos 
os aspectos da vida da pessoa e usar 
seus dons espirituais no cumprimento 
do chamado pessoal à missão e ao 
ministério.

A primeira ordem da Comissão 
Evangélica é “ir”. Essa ordem tem 
sido frequentemente repetida sem 
que sejam levados em consideração 
os processos de desenvolvimento do 
discípulo e a capacitação para o en-
sino, que são fortemente enfatizados 
nesses versos. Isso tem sido chamado 
de “A Grande Omissão” porque esses 
processos vitais estão ausentes de 
muitos modelos de desenvolvimento 
e formação espiritual do cristão. Os 
aspectos de discipulado e ensino do 
crescimento cristão, como o minis-
trar, envolvem servir aos outros. Mas 
o papel fundamental desses aspectos 
na Comissão Evangélica, bem como 
as frequentes referências bíblicas para 
edificar a comunidade de crentes em 
todos os outros três processos, leva à 
designação da Capacitação como um 
item separado neste modelo.

A estrutura JDDF afirma que os 
processos individuais funcionarão 
plenamente na vida dos membros 
do corpo cristão apenas à medida 
que o processo corporativo esteja 
em funcionamento e vice-versa,  
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estabelecendo uma relação simbióti-
ca. No caso de jovens e novos crentes, 
o processo corporativo pode afetar 
seu crescimento individual mais do 
que os seus processos individuais 
afetam o funcionamento corpora-
tivo. Entretanto, para um discípulo 
em desenvolvimento, é importante, 
em todos os níveis da maturidade 
espiritual, que ele seja, ao mesmo 
tempo, discipulador e discipulado 
por outros. A influência positiva do 
encorajamento, da capacitação e do 
desafio mútuo com amor a fim de o 
discípulo se desenvolver em direção 
à maturidade em Cristo deveria fluir 
mais fortemente a partir do corpo da 
igreja para os jovens e novos cren-
tes, ajudando-os a desenvolver seus 
relacionamentos, sua compreensão e 
seu ministério.

As igrejas cristãs implementam o 
quarto processo, a Capacitação, de 
diversas formas. Embora seus aspec-
tos apareçam nos objetivos de vários 
departamentos da igreja, os princí-
pios da capacitação são muitas vezes 
negligenciados nessas atividades. O 
ministério normalmente espera que 
um discípulo atenda às necessidades 
de outros discípulos que estão em um 
nível diferente ou ainda não sejam 
discípulos. Isso tende a ser hierárqui-
co, em vez de recíproco; tende a ser 
programático, em vez de relacional. 
Pelo fato de muitos departamentos da 
igreja funcionarem dessa forma (as 
classes da Escola Sabatina, os grupos 
de jovens e grupos de estudo da 
Bíblia), sua estrutura tende a obs- 
curecer a necessidade que os pasto-
res e líderes também têm de serem 
discipulados.

A tentativa da igreja de imple-
mentar o processo de capacitação 
também pode ser vista na educação 
religiosa, seja ela formal (escolas 
confessionais), não formal (na igreja 
e acampamentos etc.) ou por meio 
da socialização (casa e sociedade). A 
educação ocorre claramente em mui-
tas áreas da vida. No entanto, dentro 
da igreja, os líderes não devem su-
pervalorizar o cognitivo, deixando de 
lado a parte relacional, favorecendo 
mais a informação em detrimento do 

compartilhar a fé e a história pessoal 
(Deuteronômio 6:4-9).

Histórias relacionais de fé pessoal, 
embora muitas vezes não contadas, 
podem ser de profunda influência no 
processo de discipulado. No entanto, 
os educadores religiosos nos contex-
tos formais, não formais e sociais 
podem não reconhecer que uma 
forma de capacitação (discipulado) 
também acontece ou pode ser preju-
dicada pelo “currículo oculto” dos 
crentes. As ações dos membros do 
corpo de Cristo que outros veem e 
imitam podem formar um “currículo 
oculto” que neutraliza as metas do 
discipulado. Essa é a razão para a or-
dem dos mandamentos de Deus dados 
aos israelitas adultos como o Shema 
Israel: “Ouve, ó Israel” (Deuteronô-
mio 6:4-9). Ter as palavras divinas 
no coração era algo que precedia a 
ordem de Deus de ensiná-las “com 
persistência” aos seus filhos. Perten-
cer – a uma família, uma congregação 
ou uma sociedade – influencia uma 
pessoa a ser como o grupo. “A intera-
ção regular dos membros da igreja é 
uma forma poderosa de ensino, pois 
influencia a perspectiva pela qual os 
membros interpretam a fé cristã.”6 O 
“currículo oculto” pode ocorrer em 
qualquer contexto em que as pessoas 
estão aprendendo.

Desenvolvendo o Reino de Deus
A partir desses conceitos básicos 

de discipulado e do ato de discipu-
lar, articulados pelos departamentos 
ministeriais da Associação Geral e por 
educadores religiosos da Universidade 
Andrews, surgiu a estrutura JDDF, que 
pode ser usada de forma intencional 
e equilibrada, mostrando-nos como 
podemos ajudar e orientar nossos ir-
mãos em sua preparação para o reino 
de Deus.

Para saber mais sobre a estrutura 
JDDF, acesse  

www.growingfruitfuldisciples.org

Este artigo foi submetido à revisão de 
especialistas.
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que define o conceito de “cosmovisão bíblica”, 
acesse: http://circle.adventist.org//files/jae/en/
jae201073021006.pdf.

6. NELSON, C. Ellis. Growing up christian: 
a congregational strategy for nurturing 
disciples. Macon, Ga.: Smyth & Helwys, 2008. 
p. 97.

7. Exemplos incluem Zacarias 7:9; João 
13:34, Romanos 12:16; 13:8, 15:14; Gálatas 
5:13, 6:2; Efésios 4:32, Colossenses 3:13; 1 
Tessalonicenses 5:11; 1 Pedro 1:22, 3:8; 4:9; 1 
João 3:11, 23; 2 João 1:5; Hebreus 3:13.
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A Estrutura Curricular Juntos Desenvolvendo Discípulos Frutíferos foi desenvolvida por uma equipe de educadores da Universidade Andrews, em colaboração 
com a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia: Dr. Larry Burton, Dr. Glynis Bradfi eld e Monica Desir, da Faculdade de Pedagogia; Dra. Kathleen 

Beagles e Dr. Jane Thayer do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia. Para receber uma notifi cação quando a estrutura for atualizada, por favor, acesse
www.growingfruitfuldisciples.com/notify e siga as instruções para adicionar seu nome à lista de distribuição.

Relacionando-se
Crescendo no relacionamento 
com Deus, consigo mesmo e 
com os outros.

Como um discípulo em 
crescimento, eu estou:
1. Desenvolvendo uma dinâmica 

relação com Deus.
2. Desenvolvendo uma identidade 

que é completa em Cristo.
3. Desenvolvendo relacionamentos 

familiares centrados em Cristo.
4. Desenvolvendo relacionamentos 

centrados em Cristo na igreja 
local e global como um membro 
do corpo de Cristo.

5. Desenvolvendo relacionamentos 
positivos com os de fora da 
igreja para cumprir a comissão 
evangélica.

Entendendo
Crescendo no conhecimento de 
Jesus e de Seus ensinamentos.

Como um discípulo em 
crescimento, eu estou:
1. Entendendo que Cristo me 

chama para ser Seu discípulo.
2. Entendendo que Deus é a fonte 

da vida.
3. Entendendo a queda humana 

do plano original de Deus e 
suas consequências.

4. Entendendo que Deus 
providenciou tudo o que é 
necessário para a redenção dos 
seres humanos.

5. Entendendo que Deus 
providenciou tudo o que é 
necessário para a restauração 
dos seres humanos à imagem 
de Deus.

Ministrando
Crescendo em participação na 
missão divina de revelação, 
reconciliação e restauração.

Como um discípulo em 
crescimento, eu estou:
1. Buscando oportunidades em 

todas as atividades diárias para 
ministrar aos outros.

2. Entregando-me para formar 
discípulos.

3. Reconhecendo as necessidades 
dos fi lhos de Deus e atendendo 
aos que sofrem na comunidade 
local e ao redor do mundo.

4. Apoiando os ministérios da 
igreja local e global com meus 
recursos pessoais.

5. Abraçando a missão evangelística 
da igreja para contar ao mundo a 
história de Jesus.

Capacitando
Desenvolvendo o corpo de Cristo ao caminhar junto de outros discípulos a fi m de apoiar, nutrir e 

fortalecer uns aos outros em amor.

Como um discípulo em crescimento, eu estou:
1. Ajudando outros discípulos a se engajarem em uma vida devocional que transforma.

2. Ajudando outros discípulos a construir relacionamentos centrados em Cristo.
3. Ajudando outros discípulos a estudar a Palavra de Deus e obedecer-lhe.

4. Ajudando outros discípulos a viver uma vida cristã holística e contagiante.
5. Ajudando outros discípulos a discernir a atuação de Deus no mundo e na própria vida.

6. Ajudando outros discípulos a usar seus dons espirituais para cumprir um chamado pessoal para a missão e 
ministério.
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Relacoinando-se:  Crescendo no relacionamento com Deus, 
consigo mesmo e com os outros.

Rl. Para desenvolver um relacionamento de amor com Deus, dinâmico e que vai se aprofundando, 
eu estou:

Rl.l em comunhão com Deus regularmente através de Sua palavra, oração e outras disciplinas cristãs;
R1.2 participando com outros crentes na adoração a Deus no sábado e em outros momentos;
R1.3 adorando a Deus diariamente como um sacrifício vivo, escolhendo a Sua vontade sobre a minha própria;
R1.4 prestando atenção ao que Deus está fazendo e louvando-O por Seu amor e fi delidade;
R1.5 participando com Deus na Sua missão de reconciliação e restauração.

R2. Para desenvolver uma identidade individual que é completa em Cristo, eu estou:
R2.1 entregando meu coração e minha vontade a Deus;
R2.2 aprendendo que Deus coloca um valor infi nito sobre mim;
R2.3 reconhecendo minha necessidade contínua do perdão de Deus e de Sua graça que nos fortalece;
R2.4 convidando o Espírito Santo para guiar meu curso de autorrefl exão e ações;
R2.5 abraçando expectativas culturais que estão alinhadas com a Bíblia e substituindo aquelas que não estão.

R3. Para desenvolver relacionamentos familiares centrados em Cristo, eu estou:
R3.1 reconhecendo que meu compromisso com Cristo tem prioridade sobre as relações humanas;
R3.2 contribuindo, apoiando e estendendo um amor incondicional àqueles dentro do meu círculo familiar;
R3.3 mantendo como sagrados meus compromissos e responsabilidades familiares para com meus pais, meu côn-

juge e fi lhos;
R3.4  transmitindo a fé cristã aos meus fi lhos através do ensino e vivendo uma vida cristã autêntica;
R3.5 praticando a hospitalidade, acolhendo em casa ou na minha família aqueles para os quais Deus me chama a 

atenção;
R3.6 comprometendo-me a viver de acordo com os padrões bíblicos de moralidade sexual.

R4. Para desenvolver relacionamentos centrados em Cristo dentro da igreja local e global, 
como um membro do corpo de Cristo, eu estou:

R4.1 sendo apoiado e alimentado pela comunidade dos crentes;
R4.2 orando com e pelos crentes, alegrando-me com os que se alegram e cuidando dos que estão em necessidade;
R4.3 amando e servindo os fi lhos da igreja e continuando a discipliná-los à medida que amadurecem como adul-

tos;
R4.4 tratando os outros de forma redentiva quando são disciplinados ou rejeitados pela igreja ou pela sociedade;
R4.5 mantendo-me informado e respondendo às notícias e histórias da igreja mundial.

R5. Para desenvolver relacionamentos positivos com os que são de fora da igreja, eu estou:
R5.1  respeitando os não crentes e orando por eles, pois todos são de valor infi nito para o Criador;
R5.2 sendo um bom vizinho, participando na vida da comunidade e ajudando aqueles que estão em necessidade;
R5.3 sendo ético em todas as minhas relações comerciais e na minha vida profi ssional e pessoal;
R5.4 refl etindo o caráter de Cristo em todas as minhas interações com os outros.
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Entendendo: Crescendo no conhecimento de Jesus e de Seus ensinamentos.

El. Entendendo que Cristo me chama para ser Seu discípulo, eu reconheço que:
El.l pela contemplação de Jesus e permanecendo nEle, vou continuar a crescer mais à semelhança de Cristo;
E1.2 o amor de Cristo me constrange a uma vida de obediência e abnegação;
E1.3 todos os ensinamentos bíblicos ilustram o caráter e a missão de Cristo;
E1.4 ser um discípulo envolve toda a minha vida—minha visão de mundo, meus relacionamentos, meus objetivos 

e missão;
E1.5 vou participar do corpo de Cristo e do seu trabalho no mundo;
E1.6 Eu aceito a vida – tanto a vida terrena quanto a eterna—como um presente de Deus para ser compartilhado 

com os outros.

E2. Entendendo que Deus é a fonte da vida, eu reconheço que:
E2.1 Deus é o criador e mantenedor do Universo, incluindo todas as pessoas criadas à Sua imagem;
E2.2 Deus é um Deus trino composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo;
E2.3 Deus se revela a nós de muitas maneiras, mais claramente através de Seu Filho, o Verbo encarnado;
E2.4 Deus é amor e Ele deseja de mim uma resposta de amor por Ele e pelos outros;
E2.5 o propósito dado por Deus à humanidade é glorifi cá-Lo através da vida diária, do trabalho e dos relaciona-

mentos com os outros.

E3. Entendendo as consequências da queda da humanidade do plano original de Deus, 
eu reconheço que:

E3.1 o Grande Confl ito entre Deus e Satanás se originou no Céu;
E3.2 por causa da desobediência dos primeiros seres humanos, eu tenho uma tendência para o pecado e uma 

natureza pecaminosa;
E3.3 a lei de Deus dos Dez Mandamentos expressa o caráter divino e dá o padrão para a conduta humana;
E3.4 o mundo natural já não refl ete a perfeição de quando Deus o criou;
E3.5 a Bíblia é necessária para interpretar o mundo natural como uma expressão do caráter de Deus.

E4. Entendendo que Deus providenciou tudo o que é necessário para a minha redenção, 
eu reconheço que:

E4.1 a salvação e a vida eterna são presentes para mim através da graça de Deus;
E4.2 Cristo veio à Terra para revelar o caráter de Deus e para morrer em meu lugar como expiação por meus 

pecados;
E4.3 o amor de Deus me leva a sentir tristeza pelo meu pecado, a confessar e me arrepender;
E4.4 Deus perdoa o pecado e cura as feridas.

E5. Entendendo que Deus providenciou tudo o que é necessário para a minha restauração, 
eu reconheço que:

E5.1 Jesus morreu para me redimir do pecado e agora vive para me restaurar a integridade física, mental e espiri-
tual.

E5.2 por meio do poder do Espírito Santo, Cristo vive em mim e eu vou viver nEle;
E5.3 porque cada pessoa é criada à imagem de Deus, meus relacionamentos serão baseados no perdão, amor e 

respeito;
E5.4 o Espírito Santo, diariamente, leva-me a agir com justiça, a amar a misericórdia e andar humildemente com 

meu Deus;
E5.5 Deus espera que eu seja um mordomo de tudo o que Ele criou;
E5.6 o Grande Confl ito termina quando Deus traz um fi m ao pecado e restaura a Terra à sua perfeição original.
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Ministrando:  Crescendo em particippação na missão divina de 
revelação, reconciliação e restauração. 

Ml. Ao buscar oportunidades em todas as atividades diárias a fi m de ministrar aos outros, eu 
estou:

Ml.l convidando Deus a me transformar para colher os frutos do Espírito;
Ml.2 escolhendo Jesus como um companheiro diário, compartilhando-O alegremente;
Ml.3 entregando-me ao serviço onde quer que o Espírito Santo me conduza;
Ml.4 desempenhando minha profi ssão como um chamado para o ministério;
Ml.5 construindo redes de amizade, companheirismo e apoio.

 M2. Ao entregar-me para discipular outros, eu estou:
M2.1 disposto a ser orientado por cristãos maduros, responsáveis pelo meu crescimento espiritual;
M2.2 disposto a ser humilde e honesto ao compartilhar a minha caminhada como discípulo;
M2.3 comprometendo meu tempo e esforço para instruir outros cristãos em crescimento;
M2.4 trabalhando intencionalmente para treinar os crentes a discipular outros.

 M3. Ao reconhecer as necessidades dos fi lhos de Deus e atender aos que sofrem local e 
globalmente, eu estou:

M3.1 buscando suprir as necessidades físicas, mentais, sociais e espirituais da comunidade local;
M3.2 respondendo misericordiosamente às necessidades dos fi lhos de Deus, individualmente e/ou como igreja;
M3.3 falando e agindo para aliviar o sofrimento e a injustiça na sociedade;
M3.4 reduzindo o sofrimento humano por ser um mordomo fi el da criação de Deus;
M3.5 agindo com compaixão em favor das pessoas desfavorecidas ou em risco.

 M4. Ao apoiar os ministérios da igreja local e global, com recursos pessoais, eu estou:
M4.1 administrando meus recursos com a compreensão de que tudo pertence a Deus;
M4.2 devolvendo o dízimo de modo fi el e dando ofertas sistematicamente;
M4.3 servindo em um ou mais ministérios da minha igreja local;
M4.4 participando pessoalmente, tanto quanto possível, em projetos ou ministérios globais de serviço.

 M5. Ao abraçar a missão evangelística da igreja, eu estou:
M5.1 orando pelo Espírito Santo para me preparar a alcançar outros para Cristo;
M5.2 escolhendo estar ciente do clima espiritual local e globalmente;
M5.3 usando meus dons espirituais para ajudar a contar ao mundo da história de Jesus;
M5.4 sendo capaz de dar uma razão para a minha fé, quando solicitada;
M5.5 compartilhando a história da minha relação pessoal com Jesus, com os membros da comunidade, com a 

família, amigos e colegas de trabalho.
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Capacitando: Desenvolvendo o corpo de Cristo ao caminhar ao 
lado de outros discípulos a fi m de apoiar, nutrir e fortalecer uns aos outros 
em amor.

Cl. Para ajudar os crentes a se envolver em uma vida devocional que transforma, estou mostrando 
aos outros como:

Cl.l estudar a Bíblia para conhecer a Cristo e desenvolver uma cosmovisão bíblica;
Cl.2 comunicar-se com Deus através da oração e da meditação cristã;
Cl.3 ser ativo em outras disciplinas cristãs para estar aberto ao Espírito Santo;
Cl.4 estabelecer prioridades para conseguir tempo devocional regular e de qualidade;
Cl.5 buscar oportunidades de crescimento espiritual com outros crentes.

C2. Para ajudar os crentes a construir relacionamentos centrados em Cristo, eu estou mostrando 
aos outros como:

C2.1 relacionar-se consigo mesmo, reconhecer seus defeitos de caráter e convidar a Deus para removê-los;
C2.2 cooperar com Deus cuidando de si e vivendo uma vida equilibrada;
C2.3 valorizar, respeitar e preservar os membros da família, como fi lhos de Deus;
C2.4 ser orientado por outros crentes dentro do corpo de Cristo;
C2.5 resolver confl itos dentro de casa, na igreja, no trabalho e na comunidade.

C3. Para ajudar os crentes a estudar a Palavra de Deus e obedecer-lhe, eu estou mostrando aos 
outros como:

C.3.1 entender o propósito da Escritura;
C.3.2 usar ferramentas de estudo para interpretar mais efetivamente os signifi cados bíblicos;
C.3.3 descobrir métodos de estudo que irão ajudá-los a se envolver no estudo regular da Bíblia;
C.3.4 aplicar os princípios bíblicos à sua vida de forma cuidadosa e fi el;
C.3.5  discernir a verdade espiritual de uma forma equilibrada.

C4. Para ajudar os crentes a viver uma vida cristã holística e contagiante, estou mostrando aos 
outros como:

C4.1 entender o ensino bíblico de amar ao Senhor com o nosso coração, alma, força e mente;
C4.2 explicar como Cristo é o centro de todos os ensinamentos bíblicos;
C4.3 expressar o amor de Cristo usando criativamente seus talentos e interesses;
C4.4 aplicar os princípios bíblicos em cada aspecto de sua vida: mente, corpo e espírito;
C4.5 levar alguém a aceitar e seguir a Cristo.

C5. Para ajudar os crentes a discernir a atuação de Deus, eu estou mostrando aos outros como:
C5.1 orar por uma compreensão clara acerca do que Deus quer realizar através deles;
C5.2 reconhecer o trabalho do Espírito Santo dentro e ao redor deles;
C5.3 detectar onde Deus os está chamando para servir;
C5.4 avaliar as necessidades daqueles em prol dos quais Deus os chamou para servir;
C5.5 avaliar a cultura à qual eles são chamados para servir a fi m de encontrar e alcançar outros.

C6. Para ajudar os crentes a usar seus dons espirituais para cumprir um chamado pessoal para a 
missão e ministério, estou mostrando aos outros como:

C6.1 confi ar em outros crentes para confi rmar e refi nar suas áreas de dons espirituais;
C6.2 estar preparado para a missão e ministério através da participação em programas de treinamento;
C6.3 discipular outros crentes dentro do corpo de Cristo;
C6.4 escolher e participar nos ministérios que usam seus dons e talentos;
C6.5 encontrar formas de apoiar a missão adventista, seu evangelismo, ministérios e educação.
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T
estes psicológicos que avaliam 
a personalidade, o interesse, as 
habilidades e os valores ajudam na 
tomada de decisões relacionadas 

ao rumo da carreira e ao desenvolvimento 
pessoal. Avaliações da aptidão física pos-
sibilitam o autoconhecimento e facilitam 
o estabelecimento de metas realistas 
individuais para o bem-estar físico. Ava-
liações acadêmicas fornecem informações 
para melhorar o ensino e a aprendizagem.

No entanto, o propósito da educação 
cristã é mais amplo do que a transmissão 
de conhecimentos ou o cumprimento 
de agendas educacionais nacionais ou 
regionais. Ela busca “a formação por 
completo” dos alunos para um “discipula-
do experiente e competente em um mundo 
ferido”.1 Dessa maneira, precisamos de 
maneiras efi cazes para avaliar o nosso 
sucesso no alcance dos objetivos princi-

pais da educação cristã, tendo em vista 
a aprendizagem tanto curricular quanto 
extracurricular.

Escolas comprometidas com a integra-
ção da fé e dos valores buscarão avaliar 
os resultados da educação moral, religiosa 
e espiritual, bem como do desempenho 
acadêmico.2 “Onde as perguntas sobre 
missão educacional e os valores são omiti-
das, a avaliação corre o risco de ser um 
exercício de medição do que é fácil, em 
vez de um processo de melhoria do que 
realmente importa.”3

Embora exista uma variedade de 
ferramentas para avaliar a religiosidade 
e espiritualidade em adultos, em minhas 
pesquisas realizadas em 2009, não conse-
gui encontrar nenhum critério de referên-
cia para avaliações do desenvolvimento 
espiritual cristão do adolescente utili-
zando a tecnologia online. A experiência 

pessoal no ensino e na liderança de escolas 
adventistas em vários países, em três Di-
visões da Igreja, inspirou um estudo mais 
aprofundado dos princípios da educação 
adventista, abrangendo tudo o que pudesse 
ser encontrado no currículo adventista e 
em avaliações globais. A distância aparen-
te entre os objetivos gerais estabelecidos 
para o caráter cristão e o desenvolvimento 
da fé, e como seu alcance foi avaliado, 
evidencia fortemente a necessidade de 
pesquisa e soluções práticas.

Este artigo (1) defi ne o desenvolvimen-
to espiritual do cristão e analisa por que 
ele deveria ser avaliado, (2) introduz o 
Teste dos Discípulos em Desenvolvimento 
(TDD) como uma ferramenta específi ca 
para avaliar o desenvolvimento espiritual 
e (3) sugere maneiras práticas de usar o 
TDD para facilitar o crescimento espiritu-
al na educação cristã.

P O R  G L Y N I S  B R A D F I E L D

Teste dos 
Discípulos em 

Desenvolvimento

Avaliando os Objetivos do Desenvolvimento 
Espiritual na Educação Cristã
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Discipulado: desenvolvimento espiritual do 
cristão ao longo da vida

O desenvolvimento espiritual do cris-
tão tem sido descrito como uma jornada,4 
“um compromisso intencional e contínuo 
para um processo de crescimento ao longo 
da vida em direção à completude em 
Cristo.”5 O Discipulado tem sido definido 
como o processo em andamento para “se 
tornar um seguidor de Jesus Cristo com-
pleto e competente”.6 Assim, um discípulo 
em crescimento é um cristão engajado no 
processo de desenvolvimento espiritual 
ao longo de toda a vida que, por sua vez, 
mentora ou discipula outros cristãos.

Os termos discípulo e discipulado 
são usados para abranger a perspectiva 
do desenvolvimento cristão espiritual ao 
longo da vida conforme a estrutura Juntos 
Desenvolvendo Discípulos Frutíferos 
(JDDF), com a qual o Teste dos Discípu-
los em Desenvolvimento (introduzido nes-
te artigo) foi alinhado. A leitura das pági-
nas 8 a 16 irá fornecer um panorama útil 
acerca da estrutura JDDF, já que o espaço 
não permite uma descrição completa aqui. 
Através deste artigo, o termo desenvolvi-
mento espiritual cristão é usado no lugar 
de discipulado, por sua consistência e 
devido à facilidade de compreensão.

Elegendo o currículo Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos

A ausência de avaliações que forneçam 
oportunidades para a avaliação formativa 
de aprendizagem integrada e cumulativa 
ao longo do ensino adventista estimulou 
a busca por um currículo que transcen-
desse os currículos de nível regional e/ou 
específico (por exemplo, Bíblia ou matéria 
de religião). A avaliação das habilidades 
específicas da aula, seus conceitos e com-
preensão são essenciais, mas ferramentas 
melhores podem fornecer uma análise 
mais detalhada.

Uma pesquisa recente ajudou na 
tomada de decisões sobre ferramentas de 
autoavaliação acerca do desenvolvimento 
de um crescimento espiritual adequado. 
Por algum tempo, o estudo do desenvol-
vimento humano tem se ramificado, de 
alguma forma, em vários campos isolados 
(desenvolvimento cognitivo, físico, social 
e emocional). Os estudos de desenvol-
vimento da fé realizados por Fowler7 
e Westerhoff8, por exemplo, levam ao 

planejamento da educação religiosa com 
base no pressuposto de que os alunos se 
desenvolvem sequencialmente mediante 
estágios específicos. Mais recentemente, a 
modelagem computadorizada tem forneci-
do evidências9 de que o desenvolvimento 
humano é mais cíclico ou em forma de 
rede, em vez de sequencial ou em forma 
de escada, como postulado por teorias 
anteriores. Pesquisas contínuas sobre o 
desenvolvimento humano têm validado o 
modo cíclico JDDF, que reconhece que ao 
longo da vida, o crescimento individual 
amadurece seguindo as mesmas áreas do 
desenvolvimento.

O desenvolvimento cristão espiritual 
ideal tem sido descrito como o cresci-
mento holístico rumo à maturidade nas 
crenças, atitudes e práticas relacionais.10 A 
visão adventista da verdadeira educação 
como o “desenvolvimento harmônico das 
faculdades físicas, intelectuais e espiritu-
ais”11 indica a necessidade de avaliações 
das aprendizagens essenciais que abran-
gem abismos existentes entre o currículo 
sacro/secular, mesmo em escolas com-
prometidas com a educação centrada em 
Cristo.

Avaliando o crescimento espiritual?
Nas últimas duas décadas, diversos 

estudos empíricos têm avaliado vários 
aspectos do desenvolvimento espiritual 
cristão nas escolas adventistas.12 Esses 
grandes estudos tiveram um impacto 
indireto sobre os alunos, individualmente, 
por causa da mudança organizacional 
ocorrida quando os educadores imple-
mentaram as modificações sugeridas na 
configuração de sua casa, igreja ou escola. 
Ferramentas de autoavaliação, por sua 
vez, podem ajudar tanto o aluno quanto o 
professor no planejamento dirigido pelo 
Espírito em prol de um desenvolvimento 
espiritual ao longo da vida.

Mas será que é mesmo possível avaliar 
o desenvolvimento espiritual cristão? 
Gorsuch afirma que “qualquer coisa que 
alguma pessoa pode comunicar a outra de 
alguma forma pode ser analisado quan-
titativamente”.13 Embora reconhecendo a 
complexidade da avaliação da espirituali-
dade pessoal, Moberg14 argumenta que a 
natureza espiritual da humanidade é tão 
passível de estudo quanto outras atitudes, 
crenças e sentimentos. Embora ela não 

possa ser observada diretamente, tornou- 
se um tema aceitável para a pesquisa da 
ciência comportamental.

A obra do Espírito Santo na vida de 
um estudante não é sempre visível. No 
entanto, tarefas de reflexão e autoavalia-
ção podem ajudar tanto o aluno quanto o 
professor a reconhecer o trabalho de Deus 
através do “currículo da vida real” – tudo 
o que o estudante vivencia diariamente, 
durante a escolarização e além dela.

Embora a objetividade de se avaliar 
seja questionada, todas as avaliações são 
imprecisas em algum grau e representam, 
na melhor das hipóteses, estimativas 
sobre o que o aluno sabe e pode fazer. 
Tuck15 argumenta que os examinadores, e 
até mesmo os professores que interagem 
com os alunos diariamente, não conhecem 
os alunos tão bem quanto os alunos se co-
nhecem. Os estudantes, assim, aprendem 
mais quando compreendem os critérios e 
os aplicam na autoavaliação.16

Alinhado ao currículo do Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos

Como uma breve introdução à estrutu-
ra JDDF, com a qual o Teste dos Discí-
pulos em Desenvolvimento está alinhado, 
será útil comparar vários modelos. A 
exploração em profundidade de Boa17, das 
12 abordagens à espiritualidade cristã, 
baseia-se na premissa de que todos os 
cristãos em crescimento, a despeito do 
temperamento e aptidão natural, precisam 
de um equilíbrio saudável entre doutrina/
conhecer, experiência/ser e prática/fazer. 
Os processos Relacionando-se, Enten-
dendo e Ministrando do JDDF corres-
pondem às construções de Boa. Ambos 
os modelos correspondem ao que Rice18 
classifica como Sendo, Acreditando e 
Comportando-se. Dois outros resumos da 
educação cristã sobre a natureza holística 
do desenvolvimento espiritual cristão 
usam modelos de três partes similares, 
correlacionando-se com os domínios 
afetivo, cognitivo e comportamental 
respectivamente: educando a cabeça, o 
coração e as mãos,19 e ajudando os alunos 
a conhecer, amar e servir a Deus.20 En-
quanto três ou quatro palavras não podem 
capturar completamente uma construção 
teológica, cada modelo reflete a essência 
dos processos pessoais da estrutura JDDF, 
como visto na Tabela 1.
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O processo de comunida-
de Capacitando pode pare-
cer coincidir com o processo 
individual de Ministrar ou 
servir. Capacitando se con-
centra em cristãos ajudando 
uns aos outros a crescer nos 
três processos individuais: 
Relacionando-se, Enten-
dendo e Ministrando. Das 
muitas passagens bíblicas 
que incluem a expressão um 
ao outro, uma alta porcenta-
gem se referem ao processo 
de Capacitar, já que estes 
exemplos demonstram: exor-
tar e edificar um ao outro (1 
Tessalonicenses 2:7-8; 5:11, 
Hebreus 3:13); instruir um 
ao outro (Romanos 15:14); servir um ao 
outro em amor (Gálatas 5:13); perdoar uns 
aos outros (Colossenses 3:13); confortar 
um ao outro (2 Coríntios 1: 4), e viver em 
harmonia uns com os outros (Romanos 
12:16, 1 Pedro 3:8).

O alinhamento desses modelos apoia 
o padrão dos quatro processos cíclicos do 
JDDF. Uma evidência adicional foi for-
necida pelo modelo de equação estrutural 
para determinar a validade do Teste dos 
Discípulos em Desenvolvimento.

O desenvolvimento e validação do Teste  dos 
Discípulos em Desenvolvimento

O Teste dos Discípulos em Desenvol-
vimento (TDD) online foi desenvolvido 
e validado por meio de uma abordagem 
mista de métodos de pesquisas elaborados 
para a educação.21 Seguindo os ciclos de 
desenvolvimento, com revisão de especia-
listas e testes de viabilidade, 595 alunos 
do 7º ano do ensino fundamental ao 3º 
ano do ensino médio, matriculados em 
oito escolas adventistas em três continen-
tes, completaram o TDD online final de 
100 itens. Cada ciclo da pesquisa forneceu 
evidências da eficácia do teste para facili-
tar o desenvolvimento espiritual cristão.

O modelo JDDF, baseado na Bíblia, 
fornece uma estrutura para explorar os ci-
clos de desenvolvimento espiritual cristão 
ao longo da vida. Focado no crescimento, 
ele toma como base uma decisão pessoal 
de seguir a Cristo. A natureza cíclica 
dessa estrutura reconhece a diversidade 
de estilos de aprendizagem e as variadas 

Tabela 1. Comparação de Modelos de Desenvolvimento Espiritual Cristão

Modelo Juntos Desenvolvendo
Discípulos Frutíferos Boa Rice Taylor Trent, et al. Domains

Experiência Sendo Coração Amor AfetivoRelacionando-se

Doutrina Acreditando Cabeça Conhecimento CognitivoEntendendo

Prática Comportando-se Mãos Serviço ComportamentalMinistrando

Processos 
Pessoais

Processos da 
Comunidade

Capacitando uns aos outros nos processos de Relacionar-se, Entender e Ministrar

formas pelas quais as pessoas passam a 
conhecer, amar e servir a Deus. Assim, o 
TDD foi desenvolvido para uso indivi-
dual, no contexto do lar, da igreja ou da 
escola cristã, onde os alunos e outros têm 
se interessado ou já estão interessados 
em ser seguidores de Cristo. Ele não foi 
projetado como uma avaliação do sistema 
de forma ampla, já que seria impróprio 
nas escolas em que a maioria dos alunos 
vêm de base não cristã. Em tais situações, 
ele ainda pode ser útil em casos de culto 
cristão e de estudo da Bíblia.

Após o TDD ser concluído, os relató-
rios podem ser acessados online imedia-
tamente e com segurança. Um relatório 
conciso e visual é apresentado como um 
gráfico em forma de círculo e quatro 
gráficos de barras, como mostrado na 
Figura 1. Isso proporciona dois níveis de 
informação comparativa. Os segmentos 
do gráfico com códigos de cores repre-
sentam os resultados dentro dos quatro 
processos cíclicos da estrutura JDDF, e os 
cinco ou seis compromissos ou objeti-
vos mais específicos, em cada processo, 
conforme mostrado no gráfico de barras. 
Segmentos menores representam uma 
área de autoavaliação que necessita de 
desenvolvimento; segmentos maiores são 
atualmente vistos como áreas fortes. Por 
causa (1) da natureza cíclica do cresci-
mento espiritual, (2) das ligações intrinca-
das entre os Processos, Compromissos e 
Indicadores de discipulado (ver estrutura 
JDDF, páginas 12-16) e (3) da natureza 
humana, que sempre busca comparar e 

rotular, os relatórios do TDD não incluem 
valores numéricos.

Sendo que os valores nunca são incluí- 
dos nos relatórios, eles são adicionados 
aos gráficos de barras na Figura 1 para 
mostrar a média das respostas dos 595 
alunos no estudo de validação durante o 
desenvolvimento do TDD. Como poderia 
tal relatório sobre seus alunos influenciar 
o que você pretende ensinar e avaliar ao 
longo do currículo ou como você pode se 
concentrar no plano de vida espiritual da 
sua escola? Claramente, a educação cristã 
fortalece a compreensão das verdades 
bíblicas e nutre a conexão com Deus, 
consigo mesmo e com os outros. Os re-
sultados indicam que os alunos avaliaram 
sua experiência em uma ampla gama de 
opções de ministério ou serviço e seu 
engajamento na capacitação (sendo disci-
pulado enquanto discipula outros) como 
apontando um crescimento favorável. Em 
perspectiva, onde os itens comparáveis 
foram encontrados, estes resultados são 
consistentes com estudos anteriores sobre 
a fé manifestada pelo adolescente22. Isso 
não deveria incitar o repensar do currícu-
lo, da instrução e avaliação para garantir 
que o desenvolvimento holístico espiritual 
cristão tenha uma alta prioridade?

Usando o Teste em Desenvolvimento em sua 
escola

Nenhum conhecimento prévio do qua-
dro JDDF é necessário para administrar 
ou completar o TDD. No entanto, o valor 
de completar o TDD será maximizado 
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quando os alunos revisarem o TDD com 
um cristão maduro que considerou atenta-
mente a estrutura JDDF e compreende os 
conceitos-chave de discipulado, discípulo 
e discipular.

Para acessar o TDD, vá ao site http://
growingfruitfuldisciples.com.br/gdi. De-
pois de completar o teste de 15 minutos, 
é disponibilizado online, imediatamente, 
um relatório protegido por senha. Um 

documento mais resumido (baixado 
no http://growingfruitfuldisciples.com/
gdishorte.pdf ou pedido ao autor) pode ser 
copiado, preenchido e discutido dentro 
de dois períodos de aula. O formato pode 

Figura 1. Relatório Individual do Teste dos Discípulos em Desenvolvimento 
com Dados de Pesquisa

O  g R A n D E  q U A D R O

M I n I S T R A n D O R E L A C I O n A n D O - S E

C A P A C I TA n D O E n T E n D E n D O

Restauração

Redenção

Pecado e Sofrimento

Deus

 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 

Desenvolvendo-se através do conhecimento de Jesus e de Seus ensinosDesenvolvendo o corpo de Cristo ao discipular um ao outro

Desenvolvendo-se no relacioinamento com Deus, 
consigo mesmo e com os outros

Desenvolvendo-se ao participar na missão de Deus para revelar e restaurar

Quatro formas de crescer espiritualmente

Compartilhar a Fé

Mordomia

Serviço na Comunidade

Discipulando Outros

Vocação Pessoal

Com os Outros

Com a lgreja

Com a Família

Consigo Mesmo

Com Deus

Usando Dons Espirituais
Fazendo a Vontade de Deus

Estilo de Vida Cristã
Estudo Bíblico

Relacionamentos Cristãos
Vida Devocional

MiniSTRanDO

EnTEnDEnDOCaPaCiTanDO

RElaCiOnanDO-SE

 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 

 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5  2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 
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ser usado como (1) uma atividade pessoal 
de autoconsciência, (2) uma introdução 
a um curso ou (3) um componente-chave 
de um plano mestre espiritual de toda a 
escola. A versão online contém instruções 
para guiá-lo, e o computador instantanea-
mente pontua o relatório de cada aluno. O 
relatório online inclui links para a estrutu-
ra JDDF, atividades sugeridas e outros 
recursos para os alunos completarem o 
TDD com a orientação do professor.

Alunos e professores que já conclu-
íram o TDD forneceram informações 
valiosas, sugerindo maneiras de usar 
essa ferramenta de autoavaliação com os 
adolescentes e jovens adultos de inúme-
ras formas.

P
ara usar o TDD durante um curso 
específico, o professor pode:

1. Introduzir o conceito de dis-
cipulado; deixar os alunos fazerem 

o TDD e refletirem sobre seus relatórios 
individuais; discutir as observações em 
grupos ou individualmente, ou levar os 
alunos a escrever um trabalho reflexivo 
sobre sua jornada até este ponto e para 
onde eles veem Deus os guiando rumo ao 
crescimento à sua frente. Se sua matéria 
tem um plano de aula flexível, você pode 
reservar vários dias para analisar as des-
cobertas dos alunos e seguir de acordo 
com o interesse deles. Ou você pode 
criar uma lista de questões a serem trata-
das com maior profundidade quando elas 
se encaixarem no currículo prescrito.

2. Antes de introduzir o conceito de 
discipulado, deixe os alunos imprimirem 
seus relatórios TDD. Reúna uma lista 
de perguntas levantadas pelos relatórios 
individuais dos alunos ou pelos relatórios 
do seu grupo (classe). Então relacione as 
respostas a essas perguntas em uma série 
de aulas sobre o discipulado, levando 
os alunos a revisar seus relatórios para 
conectar sua nova compreensão das aulas 
de discipulado à sua autoavaliação.

3. Comece o ano escolar levando os 
alunos a fazer o TDD e arquive seus 
relatórios como primeiro item de um 
portfólio de discipulado. Deixe que cada 
aluno complete um Plano de Cresci-
mento Espiritual Cristão (por exemplo, 
http://growingfruitfuldisciples.com/
action-plan-blank.doc). Estão disponíveis 
online no http://growingfruitfuldisciples.

com/action-plan, 
exemplos de ativi-
dades (ou ações) que 
fortalecem o cres-
cimento espiritual e 
que correspondem 
a cada compromis-
so (ou objetivo) da 
estrutura JDDF. Ou 
(a) se comprometa 
a se reunir com os 
alunos individual-
mente pelo menos 
três vezes durante 
um período/ano 
para discutir seu 
progresso (con-
fidencialmente, 
usando seu relatório 
individual como 
uma ferramenta de 
avaliação diag-
nóstica e formativa); ou (b) divida os 
alunos em pares para capacitação mútua, 
com pontos de controle de prestação de 
contas e expectativas claras sobre o que 
incluir no portfólio (ou seja, capacite-os 
a discipular outros enquanto são discipu-
lados por você). Os portfólios deveriam 
refletir objetivos holísticos da educação 
adventista, com metas pessoais defini-
das para o desenvolvimento espiritual, 
físico, mental e social. Idealmente, esses 
objetivos holísticos e pessoais deveriam 
se alinhar com os Processos, Compro-
missos e Indicadores do JDDF. Repita o 
TDD no final do ano/curso e use parte do 
exame final/trabalho deixando os alunos 
refletirem sobre as mudanças que fizeram 
com base no seu plano espiritual e no 
que eles pretendem fazer acerca do que 
descobriram.

4. Crie uma conta de grupo (para mais 
detalhes acesse http://growing fruitful-
disciples.com/group-reg-info). Peça aos 
alunos que insiram o código do grupo 
quando fizerem seu TDD individual. 
Toda vez que alunos individuais entrarem 
para fazer o TDD, um relatório do grupo 
pode ser acessado para fornecer dados 
anônimos agregados para a classe/grupo. 
Esses dados podem ser utilizados para (1) 
ajustar os planos por tópicos para se inte-
grar a um currículo definido para o curso, 
(2) ajustar o tempo destinado a cada tema; 
(3) influenciar as escolhas feitas sobre 

quais trabalhos e projetos de serviço se 
inscrever. Os relatórios de grupo facilitam 
o ensino e a aprendizagem centrados no 
aluno.

P
ara usar o TDD para planejar 
experiências de aprendizagem 
curriculares e extracurriculares em 
contextos em que os alunos estão 

abertos para se comprometer, ou já estão 
comprometidos com Cristo, o educador 
pode fazer o seguinte:

A. Sob a liderança de um pastor, de um 
conselheiro ou de um professor de Bíblia/
religião, o relatório de grupo TDD pode 
ser usado para medir o clima espiritual 
(ou seja, uma avaliação em um determi-
nado ponto no tempo). Tal relatório pode 
(a) ser incluído no relatório de avaliação 
escolar, (b) orientar o plano mestre espi-
ritual para o ano ou (c) ser utilizado por 
oradores escolhidos para as Semanas de 
Oração, nos cultos, projetos de extensão e 
serviços, ou como o foco de experiências 
em acampamentos etc. Os exemplos de 
planos de ação para cada Compromisso 
com a estrutura JDDF, disponível no 
http://growingfruitfuldisciples.com.br/
action-plan, poderiam facilitar esse nível 
de planejamento.

B. Escolha uma classe específica em 
que os alunos farão o TDD. Isso poderia 
levantar a necessidade de um portfólio 
como na opção 3 (listada anteriormente). 

a associação Geral e a Universidade andrews 
trabalham em parceria para coordenar o 
desenvolvimento de recursos alinhados à 
estrutura JDDF. É possível o uso gratuito do TDD 
pela associação Geral e pelo criador do Teste.

• TDD - versão on-line para os jovens: http://
growingfruitfuldisciples.com/gdi

• TDD – documento resumido: http://growingfruitfuldisciples.
com/gdishorte.pdf

• Uma versão completa do trabalho e traduções está em 
construção para uso da escola ou igreja. Versões para 
adultos e crianças virão posteriormente. Verificar 
disponibilidade no: http://growingfruitfuldisciples.com.
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Como parte do plano mestre espiritual 
de toda a escola, os projetos iniciados em 
uma classe poderiam ser incluídos como 
parte de uma exigência de portfólio que 
continua por um ou mais anos e que cul-
mina com um projeto final para um curso 
crucial bem antes da formatura.

C. No nível de graduação/faculdade, 
inclua o TDD em (1) um curso de Vida 
Cristã, (2) como uma atividade em um pe-
queno grupo de estudo bíblico, (3) como 
preparação para a experiência de missão 
do aluno, (4) no aconselhamento estu-
dantil e (5) como um convite para refletir 
sobre a experiência espiritual do aluno no 
campus, durante os testes finais no ano da 
formatura.

D. Ao adotar um novo currículo de Bí-
blia ou religião, o TDD poderia ser usado 
como uma pré e pós-avaliação. Os dados 
do relatório de grupo poderiam ajudar na 
avaliação e melhoria do currículo e do 
programa.

E. Os Processos, Compromissos e 
Indicadores da estrutura JDDF poderiam 
ser usados como uma lista de verificação 
para avaliar o currículo de Religião. Se 
necessário, complemente cursos exis-
tentes ou crie novos componentes para 
preencher lacunas importantes. O In Step 
With Jesus, a série New Members’Bible 
Study Guide (quatro livros com 13 lições 
cada), que estão alinhados com a estru-
tura JDDF, podem ser ferramentas úteis 
para os adolescentes mais velhos ou 
jovens adultos. Os recursos de discipulado 
iFollow disponíveis online no http://ifollo-
wdiscipleship.org são outra fonte excelen-
te para alunos jovens e adultos.

F. Ao relatar descobertas do gran-
de Estudo Nacional sobre Juventude e 
Religião, nos EUA, Smith e Denton23 
destacaram a importância da experiência 
religiosa de adultos na vida dos adoles-
centes nesta frase: “Nós conseguimos 
o que nós somos.” A qualidade da vida 
espiritual dos alunos é significativamente 
impactada pela qualidade do comprome-
timento de cada professor com Cristo, 
visto que suas ações falam mais alto 
do que seu melhor currículo, instrução 
ou avaliações. O TDD pode ser uma 
atribuição útil aos professores, também. 
Cada ano, outro aspecto do discipulado 
poderia ser escolhido para capacitar os 
colegas em primeiro lugar, e, em seguida, 

para edificar mais fortemente alunos para 
Cristo.

Conclusão
Um slogan me chamou a atenção 

recentemente. Ele descreve sucintamente 
o objetivo do Teste dos Discípulos em 
Desenvolvimento: “Saiba como crescer.” 
O TDD é uma autoavaliação que pode 
fornecer ferramentas para ajudá-lo a 
crescer e capacitar seus alunos a ser “dis-
cípulos conhecedores e competentes em 
um mundo ferido”.24 Espera-se que o TDD 
facilite a reflexão e o planejamento para a 
educação cristã nos ambientes do lar, da 
igreja ou da escola.

Este artigo foi revisado por especialistas.
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gosta de ajudar os professores a encon-
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o desenvolvimento espiritual do cristão. 
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N
osso mais elevado propósito e 
o maior desejo de Deus é que 
nossos alunos se conectem de 
uma forma real com Ele. Lutamos 

para conseguir a atenção de nossos alunos 
em um mundo moderno que impele as 
pessoas para o materialismo, para o entor-
pecimento da mente e para o amor próprio 
da natureza humana em todos nós. Como, 
então, podemos realmente alimentar nos-
sos alunos com um encontro signifi cativo 
com Deus? (“Encontro” – Visão Geral do 
Currículo de Bíblia).1

“Crescer no Discipulado” é a de-
claração de missão para a Associação 
Greater Sydney, na Austrália. Todos os 
departamentos da Associação, incluindo 
o sistema educacional da igreja, estão 
trabalhando em conjunto para criar um 
ambiente que produza discípulos. O 
modelo Juntos Desenvolvendo Discípulos 
Frutíferos (JDDF) está sendo utilizado 
extensivamente nesse processo.2

O modelo JDDF fornece uma estru-
tura para desenvolver uma compreensão 
compartilhada acerca do discipulado, bem 

como para criar e oferecer recursos. Pas-
tores, professores e líderes religiosos são 
capazes de ver como os diversos recursos e 
processos promovidos pela Associação se 
encaixam no quadro geral do discipulado.

A área de foco central na estratégia 
de discipulado está sendo intencional no 
que diz respeito a criar para as crianças 
ambientes formadores de discípulos. É 
durante a infância que as visões de mundo 
são moldadas, os valores são formados 
e a maioria das decisões para Cristo são 
tomadas.3

Nenhum programa, evento, ministério 
ou mesmo escola pode fazer isso sozi-
nho. Temos que estabelecer uma conexão 
entre o lar, a escola e a igreja. Embora 
o crescimento espiritual seja obra do 
Espírito Santo, a Associação acredita que 
é sua responsabilidade fazer tudo o que 
puder para criar ambientes que conduzam 
à direção do Espírito Santo.

IgREJA
Nos últimos quatro anos, a Associação 

Greater Sydney tem investido recursos 

signifi cativos na criação de ambientes de 
igreja saudáveis e favoráveis ao discipula-
do. A Associação tem treinado pastores e 
anciãos extensivamente no modelo de dis-
cipulado JDDF e muito trabalho tem sido 
feito para ajudar os pastores a crescer em 
sua caminhada espiritual com Deus. Isso 
incluiu ofi cinas de crescimento espiritual, 
um programa de leitura orientada, ênfase 
na espiritualidade pessoal, bem como 
reuniões de pastores e retiros.

Toda segunda semana do mês, os 
pastores de toda Sydney se reúnem para a 
capacitação no discipulado e para discutir 
como eles estão implementando seus 
planos de discipulado. O coordenador de 
discipulado da Associação se reúne com 
equipes de líderes da igreja para orientá-
los a discernir a direção de Deus para sua 
congregação. A equipe, então, mapeia seu 
próximo passo. O Teste dos Discípulos 
em Desenvolvimento (ver páginas 17 a 
22) é usado para dar uma visão geral da 
congregação. A estrutura JDDF ajuda a 
igreja a identifi car áreas que necessitam 
de crescimento, bem como formas de 

B R E N D A N  P R A T T

Uma Convergência
de Fé:

Igreja - Lar - Escola
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motivar os departamentos da igreja para 
o discipulado.

Os líderes da Associação estão satis-
feitos com a forma como as congregações 
adotaram o modelo. Embora cada igreja 
expresse diferentemente o que significa 
“ser igreja” e possa estar trabalhando em 
um “próximo passo” diferente, em geral, 
as igrejas estão trabalhando em conjunto 
com um quadro comum.

A liderança da Associação tem 
observado um aumento significativo 
em vários pontos na saúde da igreja. No 
entanto, a equipe de planejamento estra-
tégico da Associação ainda sentia que 
estava errando o alvo. Foi então que ela 
desenvolveu e começou a implementar a 
estratégia de discipulado “Desenvolven-
do o Lar”.

“Desenvolvendo o Lar”
A estratégia “Desenvolvendo o Lar” 

ainda usa a estrutura JDDF como base, 
mas a modifica para funcionar no am-
biente doméstico. A Associação Greater 
Sydney reconhece que, para a maioria, a 
igreja é o regador, enquanto o que acon-
tece em casa é o solo do discipulado. É 
no lar que a maioria das crianças passa a 
compreender como interpretar o mundo. É 
ali, também, que a maioria das crianças é, 
primeiramente, exposta a um modelo do 
que significa ser um discípulo.

Nos primeiros capítulos do livro 
Orientação da Criança, Ellen White es-
clarece a importância do lar, como sendo 
o principal ambiente para o discipulado: 
“É no lar que a educação da criança deve 
ser iniciada. Ali está sua primeira escola. 
Ali, tendo seus pais como instrutores, a 
criança terá de aprender as lições que a 
devem guiar por toda a vida.”4

Os capítulos seguintes descrevem o 
importante papel da escola na formação 
do caráter de uma criança. O capítulo 54 
descreve como os professores e os pais 
podem trabalhar em parceria:

“O caráter da obra feita em nossas 
escolas deve ser da mais alta ordem [...]. A 
disciplina escolar deve apoiar a educa-
ção doméstica, e manter-se, tanto em 
casa como na escola, a simplicidade e a 
piedade.”5

“Nossas escolas são o instrumento es-
pecial do Senhor para habilitar as crianças 
e os jovens para a obra missionária.”6

“Na formação do caráter, nenhuma 
influência representa tanto como a do lar. 
O trabalho do professor deve suplementar 
o dos pais, mas não substituí-lo. Em tudo 
que respeita ao bem-estar da criança, os 
pais e professores devem esforçar-se no 
sentido de cooperar.”7

Os últimos capítulos do livro Orienta-
ção da Criança enfatizam o papel de uma 
comunidade de igreja saudável na forma-
ção espiritual das crianças e a necessidade 
de coordenação entre o lar e a igreja.

A estratégia “Desenvolvendo o Lar” 
visa a fortalecer cada família para tomar 
o “próximo passo” em termos de discipu-
lado. A partir das observações iniciais de 
sua implementação, parece que uma vez 
que um lar toma um passo em prol do dis-
cipulado, outros passos vêm logo a seguir.

Um pai que se juntou a uma classe de 
Escola Sabatina “Desenvolvendo o Lar” 
percebeu que ele raramente orava por seus 
filhos.

Assim, ele decidiu começar a fazê-lo 
enquanto os deixava na escola e os via ca-
minhar até o portão. No sábado seguinte, 
ele descreveu como esse passo o levou às 
lágrimas. Ele, então, encontrou-se orando 
por seus filhos durante o dia. Além disso, 
ele começou a orar para que se tornasse 
o marido e pai que sua família precisava. 
Ele e a família agora participam do culto 
familiar, já que um passo leva a outro.

A igreja local, com a ajuda da Associa-
ção, fornece apoio aos departamentos: a 
Associação coordena oficinas para os pais 
acerca do “Desenvolvendo o Lar” e dispo-
nibiliza um boletim eletrônico com ideias 
para esse projeto.8 Ela também oferece 
eventos com material de apoio para o culto 
familiar, capacita líderes para o ministério 
da criança a fim de causar um impacto no 
lar e está desenvolvendo um sistema de 
capacitação em que pais mais experientes 
orientam famílias mais jovens.

Na Associação, a equipe departamental 
está trabalhando com igrejas e escolas 
para oferecer e promover recursos para o 
culto familiar, ferramentas para se crescer 
na fé como família e ideias para ajudar na 
prática de conversas e experiências que 
desenvolvam a fé.9 Um desses recursos é 
a lata da Mesa Redonda. Este recurso, que 
está sendo bem recebido, inclui perguntas 
para as famílias analisarem na hora das 
refeições.

Pastores e professores estão sendo 
ensinados que o lar tem um impacto 
muito significativo na vida dos jovens. 
Se falharmos em influenciar o lar, nunca 
teremos um impacto duradouro sobre os 
alunos. O material “Pense Laranja” de 
Reggie Joiner10 foi adaptado e usado ex-
tensivamente em treinamentos de igrejas 
para motivar os departamentos com foco 
em reavivar o lar.

A estratégia “Desenvolvendo o Lar” in-
veste uma grande quantidade de energia e 
recursos para lidar com a visão de mundo 
consumista. Os casamentos, o envolvi-
mento com a igreja e as práticas espiri-
tuais pessoais estão sendo estrangulados 
por essa visão. Os membros da igreja 
têm belas casas com falta de solo fértil 
espiritual. Muitos precisam de ajuda para 
compreender e desenvolver um compro-
misso com os valores bíblicos. A Associa-
ção está fazendo o que pode para tornar 
o lar o primeiro lugar para o crescimento 
espiritual. O Ministério da Fidelidade está 
lidando com as questões de visão de mun-
do e promovendo uma cosmovisão bíblica 
que é propícia para o discipulado.11

Escola
Os pais não são a única influência 

adulta que os filhos precisam para um 
desenvolvimento saudável da fé. Os edu-
cadores também têm um papel significa-
tivo na formação de discipulado de uma 
criança.

As escolas adventistas da Associa-
ção estão ansiosas para conectar o lar, a 
igreja e a escola. As escolas confessionais 
também participam na estratégia “Desen-
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volvendo o Lar”, o que fornece outra base 
para os pais. Várias palestras oferecidas 
pela escola, edições de boletins e mate-
riais enviados para casa estão disponíveis 
para ajudar os pais com o discipulado em 
casa.12 Um líder do campus oferece uma 
classe aos sábados pela manhã, na igreja 
local, para preparar os pais para o discipu-
lado. Essa classe também se revelou uma 
ferramenta de divulgação útil para os pais 
que não são membros da comunidade da 
igreja.

Nossos educadores entendem que, 
embora seja importante para as crianças 
obter sucesso academicamente, o que 
mais importa em longo prazo é a relação 
da criança com Deus. Uma escola está 
testando o uso da estrutura JDDF indivi-
dualmente com cada estudante. Depois 
disso, os professores ajudam as crianças 
a planejar seu próximo passo. Um diretor 
comentou: “Temos programas muito in-
tencionais em atividade para desenvolver 
as crianças academicamente. O que seria 
necessário para ser ainda mais intencional 
seu desenvolvimento da fé?”

Mais uma vez, a estrutura JDDF 
fornece um modelo para a compreensão 
de como o lar, a igreja e a escola podem 
trabalhar juntos. Alguns educadores estão 
usando as áreas-chave do discipulado para 
ajudá-los a esboçar seus trabalhos de casa.

As escolas oferecem modelos e 
ambientes saudáveis que promovem a 
descoberta e o crescimento espiritual. O 
desenvolvimento da fé em uma criança é 
significativamente intensificado se outros 
adultos, que têm um relacionamento com 
ela, derem a mesma mensagem de fé, 
como um pai. As escolas são um lugar 
perfeito para que isso aconteça.

As escolas adventistas na Associa-
ção estão atualmente implementando o 
“Encontro”, um novo currículo de estudos 
bíblicos coordenado interunião Austrália/
Nova Zelândia. Esse currículo é baseado 
nos blocos de construção do desenvolvi-
mento saudável da fé, utilizando o modelo 
de desenvolvimento de Crescimento 
Espiritual desenvolvido por Ben Max-
son.13 O currículo promove uma visão 
de mundo que integra a fé em todos os 
aspectos da vida, utilizando o modelo do 

Planejamento Transformacional desen-
volvido por Lanelle Cobbin.14 O coorde-
nador de discipulado da Associação está 
conscientizando os pastores em relação 
a esse currículo para que seus sermões, 
terminologias e iniciativas possam traba-
lhar com as mesmas bases. O modelo de 
Planejamento Transformacional fornece 
um sistema de entrega para compartilhar 
os conceitos do Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos.

Algumas igrejas trabalham com sua 
escola adventista local para integrar o 
currículo GraceLink da Escola Sabatina 
de modo que uma mensagem principal e 
um conjunto de versos para memorizar 
estejam sendo apresentados na igreja e na 
escola.15 Enquanto continuam a ter mais 
trabalho a fazer, as escolas e igrejas da 
Associação Greater Sydney estão com-
prometidas em colaborar para facilitar o 
desenvolvimento da fé. Imagine a sinergia 
se pais, educadores e líderes da Escola 
Sabatina estiverem todos reunidos para 
orar e discutir o desenvolvimento da fé 
para cada criança!

Visões de uma rota de convergência
Igreja e escola não podem substituir o 

lugar do lar. Apesar de histórias incrí-
veis mostrarem como o Espírito Santo 
muda vidas nesses ambientes, apesar das 
dificuldades no lar, o ideal é ter a escola e 
a igreja complementando o que acontece 
em casa.

• As crianças precisam de pais que irão 
ajudá-las a avançar em seu relacionamen-
to com Deus.

• As crianças precisam de professores 
que promovam imagens saudáveis do que 
significa crescer na fé.

• Crianças e jovens precisam de igrejas 
onde se sintam bem-vindos e possam 
desempenhar um papel ativo.

• Os pais precisam de igrejas que vão 
ajudá-los a conhecer como podem ser 
líderes espirituais.

• Os pais precisam de escolas que vão 
ajudá-los a integrar fé e aprendizagem.

Imagine o impacto positivo quando o 
desenvolvimento da fé no lar, na escola e 
na igreja convergirem!

Brendan Pratt é o 
coordenador de Dis-
cipulado e diretor do 
Ministério da Criança 
para a Associação 
Greater Sydney em 
Epping, New South 
Wales, Austrália. Ele 
está atualmente ma-

triculado em um programa de pesquisa 
de PhD, examinando como o consumismo 
causa impacto no desenvolvimento da fé.
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H
á alguns anos, alarmado com as 
estatísticas que mostravam que 
mais de 50% dos jovens adventis-
tas na América do Norte deixavam 

a igreja por volta dos seus 20 e poucos 
anos1, o pastor Don MacLafferty criou o 
programa Kids in Discipleship Ministry 
na Igreja Adventista do Sétimo Dia de 
Collegedale, no Tennessee. Hoje, conheci-
do como In Discipleship Ministry, o pro-
grama visa a treinar os pais a transformar 
os fi lhos em discípulos. Em 2003, o pastor 
MacLafferty e o diretor Murray Cooper 
se reuniram para discutir a próxima etapa 
de um projeto de discipulado lançado no 
ano anterior na escola fundamental A. W. 
Spalding (AWS), também em Collegedale, 
Tennessee. MacLafferty e Cooper que-
riam formar professores para ser discipu-
ladores das crianças sob seus cuidados.

Em uma entrevista recente, Cooper 
disse: “Às vezes, é fácil cair na armadi-
lha de pensar que só porque somos uma 
Escola Adventista do Sétimo Dia, onde 
o culto acontece todos os dias, está tudo 
bem em relação ao desenvolvimento espi-

ritual dos jovens. Nada poderia estar mais 
longe da verdade. Professores e adminis-
tradores precisam, em primeiro lugar, ter 
sua própria caminhada com Deus para 
estabelecer as bases de uma escola que é 
espiritualmente viva. Com essa prática, 
não há limites para o que pode acontecer 
na construção de relações espirituais, pois 
o professor visa ao desenvolvimento de 
uma estratégia da mesma maneira como 
se dedica ao preparo de uma aula de mate-
mática ou de leitura”.

Por quase 10 anos, a AWS tem sido 
proativa ao priorizar o discipulado. 
Há dois anos, os professores da AWS 
escolheram uma característica única de 
discipulado sobre a qual se concentrar em 
toda a escola: Tempo Com Deus (T.C.D). 
Teresa Littell se questionava sobre como 
ela poderia ensinar seus alunos do jardim 
da infância a praticar o T.C.D quando a 
maioria ainda não sabia ler. “Eu sei que o 
Espírito Santo me deu o meu plano”, de-
clarou ela. Uma amiga tinha lhe dado uma 
pequena barraca em forma de tubarão. 
Usando a tenda para representar um “pei-

xe grande”, Littell apresentou o conceito 
de oração particular, com base na história 
de Jonas. Ela disse a seus alunos: “Jonas 
passou três dias a sós com Deus, enquanto 
ele estava na barriga do grande peixe.” 
Ela e as crianças conversaram sobre o que 
Jonas poderia ter dito para Deus durante 
sua oração particular.

Littell pediu a seus alunos para pensar 
em um lugar especial em casa, onde eles 
poderiam dedicar tempo a sós com Deus. 
Ela deu a cada criança um papel que 
dizia: “Meu lugar favorito para passar 
tempo a sós com Deus é___.” A criança 
falava o nome do seu lugar favorito e 
desenhava esse lugar. Littell fez um livro 
na sala de aula com os desenhos e depois 
providenciou que o livro fosse entregue 
às famílias. Ela enviou uma carta aos 
pais explicando o que seu fi lho estava 
aprendendo sobre o tempo a sós com 
Deus. Littell incentivou os pais a criar seu 
próprio lugar de T.C.D, como modelo para 
seus fi lhos.

A barraca do peixe se tornou o lugar 
na sala de aula para o T.C.D. Uma de cada 

P O R  K A T T H Y  G O D D A R D

Professores como 
Discipuladores na 

Sala de Aula
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vez, as crianças vão para a tenda durante 
o tempo livre ou sempre que elas têm 
alguns minutos extras ao longo do dia. 
Littell ensinou aos seus alunos do jardim 
da infância que eles podem usar a barraca 
T.C.D. quando, como Jonas, tiverem um 
problema e também quando estiverem 
felizes e quiserem compartilhar isso com 
Jesus. Littell colocou os livros com ima-
gens de história bíblicas na barraca junto 
com uma foto de uma criança orando para 
lembrar as crianças de orarem durante seu 
momento T.C.D. Seus alunos aprendem 
que quando passam tempo a sós com 
Deus, eles se concentram em Sua Palavra 
e passam a valorizar a conversa com Ele, 
assim como conversam com seus amigos.

Littell nunca envia uma criança à 
barraca T.C.D. No entanto, quando uma 
criança está chateada, foi magoada ou 
sente-se culpada por ferir outra pessoa e 
chega até ela e diz que está tendo um dia 
ruim, Littell diz: “Você quer passar um 
pouco de tempo a sós com Deus?” Ela 
tem percebido que em várias ocasiões a 
criança entra na tenda inquieta devido à 
tensão emocional e sai calma. “Sempre 
toca meu coração”, ela diz, “quando eu 
ando em volta da barraca e vejo uma 
criança de joelhos, com a cabeça baixa e 
os lábios se movendo”. O momento T.C.D. 
tem ajudado os jovens estudantes a apren-
der maneiras de se conectar com Deus de 
uma forma significativa.

Recentemente, a sala de aula de Littell 
ficou lotada de visitantes para o “Dia 
dos Avós”. Ela se perguntou se deveria 
desmontar a barraca T.C.D. para ganhar 
mais espaço, mas decidiu não fazer isso. 
“A barraca, e o que ela representa, é muito 
importante para ser removida, mesmo que 
por um dia”, concluiu.

Discipulado e estudantes mais velhos
Enquanto ensinar as crianças a se co-

nectar com Deus requer intencionalidade, 
orientar os pré-adolescentes a um rela-
cionamento significativo com Jesus pode 
ser especialmente difícil. Cindy Ladi, 
professora do 7o ano da escola adventista 
do ensino fundamental em Collegedale 
(CAMS), respondeu ao desafio. Uma área 
específica de seu foco de discipulado é 
ajudar os alunos a se tornarem discípulos 
autênticos através da oração. Em suas 
aulas de Bíblia, Ladi incorporou métodos 

que ajudam os alunos a praticar a oração 
intercessora. Ladi ensina seus alunos que 
os cristãos precisam de amigos confiáveis 
para partilhar ideias, preocupações e sua 
necessidade de oração intercessora. “Eu 
quero que os alunos fiquem mais à von-
tade ao compartilhar suas necessidades 
particulares com outra pessoa e busquem 
essa experiência”, diz ela. Ela convida os 
alunos a escolher um amigo, compartilhar 
uma necessidade com a qual eles ficam 
à vontade para discutir e orar uns pelos 
outros.

Ladi também usa um diário em sua 
aula de Bíblia, que só ela lê. Durante o 
momento do diário, ela convida os alunos 
a se concentrarem em seus grupos de 
trabalho já atribuídos. Os alunos devem 
escrever maneiras específicas pelas quais 
eles podem ser uma bênção para cada 
membro do seu grupo em pensamentos, 
palavras ou ações. Ladi, então, deixa 
os alunos orarem pelos membros do 
seu grupo individualmente e pede que 
prestem atenção nesses amigos durante 
todo o dia. Quando Ladi percebe que há 
alunos relutantes ou incapazes de entrar 
na atividade do diário, ela sugere: “É 
importante simplificar. Basta conectar-se 
com Deus.”

Um dia por semana, parte da aula de 
Bíblia se concentra no T.C.D., o que dá 
aos alunos tempo para se autoexpressarem 
de forma criativa. “Quando eles percebem 
que podem ser criativos com Deus, isso 
desenvolve uma abertura na forma de eles 
se expressarem para e com Deus. Meus 
alunos ficam ansiosos por esses momentos 
com Deus”, diz Ladi. Ao facilitar o T.C.D. 
na escola, isso leva os alunos a reservarem 
um tempo em casa para atividades rela-
cionadas com o T.C.D. “É emocionante”, 
diz Ladi, “ver os alunos descobrirem que 
a comunicação com Deus não é chata e, 
sim, emocionante, além de vê-los esperar 
ansiosamente por uma oportunidade de 
passar um tempo com Ele”.

Uma atividade de que os alunos de 
Ladi gostam especialmente é ir para a 
Sala de Oração da escola, um lugar dedi-
cado exclusivamente a permitir que os es-
tudantes se aproximem de Deus. Em 2011, 
os alunos de Ladi do 7o ano criaram uma 
sala de oração para ser usada por todo o 
corpo discente no CAMS. Ladi explicou 
como deveriam usar a sala de oração e 

qual era o seu significado. As atividades 
são alteradas ao longo do ano para manter 
a sala de oração relevante às experiên-
cias dos alunos. Uma atividade atual é 
chamada de “Satanás contra Jesus”. Os 
estudantes olham para uma lista de adje-
tivos e categorizam cada um descrevendo 
ou Satanás ou Jesus. Eles refletem sobre 
as descrições sobre Jesus e, em seguida, 
escrevem uma ou mais característica em 
papeizinhos. Eles colam esse pequeno 
papel no espaço “Jesus é...”, na parede, e 
refletem sobre como eles podem ser mais 
parecidos com Ele.

Outra atividade é chamada de “Filhos 
de Deus”. Os alunos são convidados a 
assinar seu nome em um quadro branco, 
se eles se consideram filhos de Deus. Eles, 
então, fazem o traçado de suas mãos em 
uma folha de papel, depois refletem sobre 
o amor de Jesus e a maneira como eles 
podem mostrar aos outros que são filhos 
de Deus. As instruções convidam os 
alunos a escrever seu nome na impressão 
de suas mãos. Em seguida, eles colam 
essa folha na parede em volta do quadro 
branco, demonstrando aos outros que são 
filhos de Deus.

A atividade favorita é intitulada “Leve- 
me à Cruz”. Os alunos escrevem seus pe-
didos de oração em um papelzinho. Para 
incentivar os alunos a levar seus pedidos 
a Jesus, os papéis são pregados em uma 
cruz de madeira. Os alunos sabem que os 
outros que virão à sala de oração vão ler 
seus pedidos e orar por eles. Ladi relata 
que os apelos emocionais e mais profun-
dos são, frequentemente, pregados atrás 
da cruz. Um estudante disse: “Orar por 
meus colegas é algo que realmente me 
toca.” Às vezes, os alunos hesitam em 
participar, Ladi relata. Mas até mesmo os 
alunos relutantes participam da maioria 
das atividades.

“Leve-me à Cruz” é a atividade favori-
ta da turma do 7o ano, de Cindy Ladi, na 
Sala de Oração da Escola Adventista de 
ensino fundamental, em Collegedale.

Um aluno do 7o ano não queria ir para 
a sala de oração, mas depois decidiu ir. 
Depois disso, ele disse: “Foi incrível.” Ele, 
então, falou a um de seus amigos para ir 
também. “A diferença que eu vi ao longo 
dos anos é o crescimento da vontade em 
participar de atividades focadas na espiri-
tualidade”, Ladi afirma.
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Durante o semestre de inverno de 
2012, a sala do 7o ano de Ladi realizou 
uma Semana de Ênfase Espiritual para as 
turmas do 3o ao 5o ano na Escola Fun-
damental A.W. Spalding. “Isso ajuda os 
meus alunos a desenvolver habilidades de 
liderança cristã”, Ladi diz. Se um aluno 
se sente desconfortável em um papel de 
liderança, Ladi o conecta a outro alu-
no para criar uma equipe de liderança. 
Outra iniciativa de Ladi, uma vez a cada 
semestre, é desafiar os estudantes a serem 
missionários em casa, liderando um culto 
familiar. Ladi sabe que, para alguns alu-
nos, este será o único culto familiar que 
eles terão em casa.

Capelães voluntários em sala de aula
Tom Fogg, diretor da Escola Funda-

mental A. W. Spalding, diz: “Um dos 
benefícios do programa de discipulado 
que iniciamos em nossa escola é o fortale-
cimento das relações familiares à medida 
que os alunos vivem o discipulado em 
casa. Outro ponto forte é a ligação entre o 
lar, a escola e a igreja ao trabalharem em 
conjunto em prol de nossos filhos.” Um 
elemento-chave que ajudou a unir o lar, 
a escola e a igreja é o envolvimento dos 
pais, pastores e membros da igreja como 
capelães em sala de aula. Os indivíduos 
que se voluntariam para se tornar um 
capelão da sala de aula comprometem-se 
a dividir uma experiência de adoração 
na sala de aula uma vez por semana. Às 
vezes, eles passam tempo com os alunos 
durante o recreio e possibilitam atividades 
comunitárias para a classe. Os alunos 
passam a ver o capelão da sala de aula 
como um mentor espiritual com quem 
eles podem compartilhar suas necessida-
des pessoais.

Carla McKenzie se voluntariou para ser 
capelã na A.W. Spalding para uma sala de 
aula que incluía um de seus quatro filhos. 
Ela passou um ano escolar em cada uma 
das turmas do 2o, 3o, 5o e 7 o ano. McKen-
zie disse: “Você entra pensando que tem 
muito a oferecer espiritualmente, que vai 
dar às crianças uma base para devoções 
particulares e que vai instruí-las espiri-
tualmente. Depois de um tempo, percebe 
que as crianças estão ensinando você. Foi 
incrível para mim o nível de compartilha-
mento que eles tiveram, me dizendo quem 
era Jesus para eles.” As crianças também 

vão para casa e incentivam os pais a 
programar o tempo particular com Deus e 
a ter o culto familiar.

Em 2009, o departamento de Educação 
da União do Sul e a Associação Geórgia- 
Cumberland convidaram MacLafferty 
para treinar outras escolas na prática do 
discipulado. MacLafferty diz: “Escolas 
no Discipulado é uma maneira simples e 
prática de atrair professores e alunos para 
a espiritualidade baseada na Bíblia e para 
uma vida de discipulado.” O evento de 
treinamento teve três objetivos: (1) convi-
dar e capacitar os membros de cada equi-
pe escolar a aprofundar sua caminhada 
pessoal com Deus, (2) incorporar métodos 
práticos para desenvolver um discipulado 
intencional na sala de aula e (3) unir a 
equipe aos colegas representantes do lar, 
da escola e da igreja para conduzir cada 
criança até Jesus Cristo.

Discipulado no currículo de aula de Religião
O professor Gerard Carter participou 

do evento de treinamento Escolas no 
Discipulado em sua escola, que contou 
com a participação do pastor, diretor, pais 
e outros professores. Carter, professor 
do 7º ano da Escola Cristã Adventista 
Duluth, na Geórgia, começou a lecio-
nar já tarde, pois tinha outra profissão. 
Quando ele começou a ensinar, Deus lhe 
deu um sonho em que ele se viu em pé no 
Céu diante do trono de Deus. O Senhor 
lhe disse: “Vire-se.” Ele se virou e viu 
pessoas em fila rumo à perdição. Ele 
reconheceu as pessoas: eram seus alunos. 
Essa experiência o tornou comprometido 
com a missão de levar seus alunos a um 
relacionamento de salvação com Jesus. 
Participar do Escolas no Discipulado deu 
a Carter métodos práticos para ajudá-lo a 
cumprir sua missão.

Para apresentar o discipulado inten-
cionalmente nas aulas de Bíblia, Carter 
utiliza três etapas. Primeiramente, ele 
seleciona uma lição da Bíblia do seu guia 
do professor, para a qual ele acrescenta 
um objetivo de discipulado. Segundo, 
ele identifica uma história a partir de sua 
própria experiência de fé que ilustra esse 
objetivo de discipulado. Por último, ele 
identifica uma decisão específica e convi-
da seus alunos a tomarem essa decisão na-
turalmente por meio das lições da Bíblia e 
do processo do discipulado.

Um exemplo dessa adaptação da lição 
bíblica é o capítulo “Fé Provada no Fogo” 
do livro da matéria de religião do 7o ano, 
com a história dos três jovens hebreus 
na corte do rei Nabucodonosor. Carter 
acrescentou uma meta de discipulado para 
a lição: posicionar-se em favor de Jesus. 
Ao contar a lição da Bíblia aos alunos, ele 
compartilhou sua própria história sobre 
posicionar-se em favor de Jesus. Quando 
se tornou um adventista do sétimo dia, ele 
teve um conflito relacionado ao trabalho 
aos sábados. Um mês depois de Carter 
tomar sua posição em favor do sábado, ele 
não apenas pôde permanecer no empre-
go como também teve todos os sábados 
livres. A partir desse exemplo, Carter 
convidou seus alunos a compartilhar his-

tórias de pessoas que eles conheciam que 
tomaram uma posição por Deus. Então, 
convidou-os a fazer sua própria escolha 
de permanecer firme por Cristo.

Recentemente, os alunos de Carter rea-
lizaram uma aula de capela para a escola. 
Uma menina recém-chegada ao país aju-
dou seus colegas a apresentar o programa. 
Carter sabia que a menina tinha declarado 
a seus tutores que ela era ateia, então ele 
ficou feliz por ela ter se oferecido para 
ajudar com a capela. Ele relata que seu 
coração está sendo tocado e que ela está 
sendo atraída para Jesus. “Uma coisa é 
você dizer mentalmente que entende o 
que é discipulado, outra coisa é você, in-
tencionalmente, discipular alguém. Você 

Uma das alunas do jardim da infância ora dentro 
do grande peixe.
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tem que ser um discípulo antes de poder 
fazer um discípulo”, diz Carter.

Discipulado na formação educacional
Em 2009, uma única iniciativa sobre 

discipulado foi iniciada na Universidade 
Adventista Southern, em Collegedale, 
Tennessee, chamada Discipulado para 
Professores em Formação. A Faculdade 
de Pedagogia e Psicologia idealizou uma 
estratégia sobre maneiras de levar aos 
futuros professores a filosofia do discipu-
lado, suas habilidades e métodos. Freddy 
Fuentes afirmou: “Todos os professores 
têm a função de fazer discípulos. Apren-
der a ser um professor não tem relação 
apenas com o conteúdo. Também tem a 
ver com estar conectado com Deus e com 
os outros. O programa No Ministério do 
Discipulado me ajudou a visualizar de 
maneira muito concreta um formato em 
que eu possa me ajudar e também ajudar 
meus alunos a se tornarem discípulos me-
lhores e aprofundar o relacionamento com 
Deus, além de ensinar-lhes como fazer 
isso com seus próprios alunos quando se 
tornarem professores.”

A universidade tem implementado um 
programa de discipulado em três etapas 
para pedagogos. O estágio 1 se concen-
tra em como desenvolver e aprofundar a 
própria jornada pessoal e é incorporado 
nas aulas de Introdução à Educação. Essa 
fase inclui um retiro espiritual de um 
dia, quando os alunos se concentram nos 
métodos de estudo da Bíblia e oração pes-
soal. O estágio 2 visa a ensinar métodos 
para transformar os futuros alunos em 
discípulos nas salas de aula que eles terão. 
Entre esses estão os métodos para ensinar 
habilidades de discipulado tais como: 
levar as pessoas a aceitar Jesus como seu 
Salvador pessoal, levá-los a ter certeza 
da salvação e a confiar em Jesus durante 
os desafios do dia a dia. O estágio 3 tem 
como objetivo desenvolver habilidades 
para ser um defensor do discipulado em 
casa, na escola, na igreja e na comunida-
de.

O professor Faith Laughlin disse: “Por 
muito tempo, tivemos gerações de pessoas 
que cresceram como cristãos adventistas 
que não são verdadeiramente discípulos 
de Jesus Cristo. Essa é a diferença entre 
aprender sobre algo e realmente experi-
mentar algo. Eu comparo a educação do 

discipulado aos estudos que tenho feito 
sobre a aprendizagem de línguas. Você 
pode aprender sobre espanhol em uma 
sala de aula repleta de falantes da língua 
inglesa, mas não aprender a usar a língua 
porque você não está mergulhado nela, 
não a está praticando. Precisamos ensinar 
nossos alunos sobre o discipulado, o 
que é e por que é importante. Então, dar 
aos nossos alunos as ferramentas de que 
precisam e ajudá-los a usá-las em sua vida 
diária.”

Fuentes e Laughlin se uniram para 
trazer o discipulado intencional ao 
programa de formação de professores na 
Universidade Adventista Southern. “Se 
nossos professores vão causar um impacto 
em seu futuro ministério, eles precisam 
se renovar indo constantemente à fonte: 
Jesus Cristo”, disse Fuentes. “Queremos 
que nosso programa de formação de 
professores aponte o caminho para chegar 
lá e que eles reconheçam que não podem 
provocar transformações com seu próprio 
esforço.”

“Nós dois”, disse Laughlin, “leciona-
mos em escolas públicas, bem como em 
escolas adventistas do sétimo dia. Damos 
aos nossos alunos dicas específicas sobre 
como eles podem ser discípulos e discipu-
ladores mesmo se estiverem ensinando em 
escolas públicas. Precisamos de missio-
nários em escolas públicas assim como 
precisamos de missionários no exterior. 
Deixamos nossos alunos saberem que ha-
verá desafios, mas que nada é impossível.”

Eventos de formação
Os eventos de formação Escolas no 

Discipulado são programados pelos 
departamentos educacionais das Uniões 
e são oferecidos pelo In Discipleship sem 
taxas para o treinamento. No momento 
em que este artigo foi escrito, quatro Uni-
ões da Divisão Norte-Americana tinham 
realizado esses eventos: a Canadense, a 
Lake, a Sul e a Sudoeste. A Divisão do 
Pacífico Sul recentemente promoveu um 
treinamento em Vanatu.

Os administradores escolares e profes-
sores dentro da Divisão Norte-Americana 
que estiverem interessados em levar o dis-
cipulado intencional para suas escolas de-
vem contatar o escritório de educação da 
União para solicitar o agendamento de um 
evento local de treinamento e discipula-

do. Aqueles que estão fora dessa Divisão 
devem contatar o escritório de educação 
da sua Divisão. Para mais informações, 
entrar em contato com In Discipleship, no 
(423) 396-2120 ou acessar o website http://
www.kidsindiscipleship.org.

Kathy Goddard, 
MA, é professora 
assistente de inglês 
na Universidade 
Adventista Southern, 
em Collegedale, 
Tennessee. Seus 25 
anos de experiência 
na educação ad-

ventista incluem o ensino em todas as 
séries, desde o nível fundamental I até a 
faculdade, servindo como coordenadora 
para uma edição especial da Revista da 
Educação Adventista sobre a Integração 
Fé e Ensino e como autora e editora 
principal para a edição de 1998 do livro 
de religião God Is the Victor, da Divisão 
Norte-Americana para o 7o ano. De 2007 
a 2010, foi Diretora de Treinamento e 
Padrão de Currículo para o Ministério do 
Discipulado em Collegedale.
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O
s cristãos estão familiarizados 
com a Grande Comissão que 
Jesus deu à igreja: “Portanto, vão 
e façam discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os 
a obedecer a tudo o que Eu lhes ordenei” 
(Mateus 28:19, 20). No entanto, muitas 
vezes, interpretamos essa passagem como 
sendo apenas um chamado para evange-
lizar, negligenciando, assim, o ensino ao 
longo da vida e a manutenção que deve 
seguir o batismo. Dallas Willard chama 
esse ponto cego de a “Grande Omissão” 
da igreja cristã.1

O ensinamento e a aprendizagem ao 
longo da vida, muito necessários, podem 
ser uma solução para o desafi o da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia de manter seus 
jovens e novos membros. Essa hipótese 

está sendo testada com um novo conjunto 
de diretrizes para o discipulado produzido 
pelo departamento de Escola Sabatina e 
Ministério Pessoal da Associação Geral 
dos adventistas do sétimo dia. Projetado 
de modo semelhante a um Guia de Estudo 
da Bíblia para Adultos regular (infor-
malmente conhecido como “Lição da 
Escola Sabatina Trimestral”), estes Guias 
de Estudo da Bíblia para Novos Mem-
bros, que vêm sem datas, foram escritos 
especifi camente para o adventista novo 
ou “renovado”. Sua fi nalidade é discipular 
novos crentes ou crentes que retornaram, 
ajudando-os, assim, a alcançar as trans-
formações e o crescimento necessários 
para que se tornem cristãos maduros. 
No entanto, os Guias de Estudo também 
serão úteis em muitos contextos escolares 
adventistas.

De especial interesse para os edu-
cadores e para aqueles que definem 
currículos discipuladores é o uso da 
estrutura desenvolvida recentemente, 
a partir da conexão dos princípios da 
teologia e do ensino/aprendizagem: 
Juntos Desenvolvendo Discípulos Fru-
tíferos (JDDF). A fim de discipular os 
estudantes, os professores devem estar 
familiarizados com dois temas básicos: 
(1) o conteúdo do discipulado e (2) a 
forma como as pessoas aprendem. Em 
outras palavras, os princípios da teolo-
gia e do ensino/aprendizagem devem ser 
combinados. Como autora dos Guias de 
Estudo da Bíblia para Novos Membros, 
escolhi a estrutura Juntos Desenvolven-
do Discípulos Frutíferos para fornecer 
um mapa para a seleção do conteúdo do 
discipulado.

P O R  J A N E  T H A Y E R

Criando 
Caminhos Para o 

Discipulado
A Teologia e os Princípios de Ensino/

Aprendizagem Trabalhando Juntos
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Os Guias de Estudo são exemplos 
de como os educadores, de qualquer 
nível, podem usar a estrutura JDDF para 
desenvolver materiais discipuladores e de 
discipulado, em uma intersecção entre o 
conteúdo bíblico (a teologia) e os princí-
pios de ensino.

O discipulado
Muitas vezes, quando os adventistas 

se reúnem para definir um currículo para 
o discipulado, eles caem no padrão das 
28 crenças fundamentais, que definem 
e embasam a compreensão adventista 
do cristianismo. Os discípulos precisam 
conhecer e amar Jesus, e eles precisam 
saber como segui-Lo em sua vida diária. 
Cristianismo, como definido pelas crenças 
fundamentais, e o “seguir Jesus” estão 
intimamente relacionados. No entanto, 
eles têm perspectivas diferentes. As cren-
ças fundamentais lidam com a verdade 
proposicional, enquanto “seguir Jesus” 
começa com o conhecimento de Jesus. As 
crenças fundamentais são parte de cada 
lição nos Guias de Estudo, mas não são 
tratadas como doutrinas. Em vez disso, as 
lições surgem da vida e dos ensinamentos 
de Jesus.

A estrutura Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos incorpora os quatro 
processos do discipulado: Relacionar-se, 
Compreender, Ministrar e Capacitar. Os 
termos utilizados para os processos são 
expressões abreviadas que tentam resumir 
a teologia do discipulado. O título da série 
de Guias de Estudo é “Em Sintonia com 
Jesus”. Os títulos para cada um dos quatro 
trimestres dos Guias de Estudo e os 
processos de discipulado do JDDF estão 
listados abaixo:

O aprendiz
Antes de o processo de escrita come-

çar, a equipe editorial tinha que entender 
quem eram os novos membros e quais de-
safios eles enfrentavam. Assim, o departa-
mento da Escola Sabatina e Ministério 
Pessoal e o departamento Ministerial da 
Associação Geral se uniram para patroci-
nar quatro grupos específicos de pastores. 
Agrupados em três locais diferentes dos 
Estados Unidos, esses grupos específicos 
reuniram um total de 41 pastores de nove 
Associações. Nos grupos específicos, os 
planejadores aprenderam sobre as neces-

sidades e desafios dos novos membros a 
partir das perspectivas dos pastores.

No processo de escrever os Guias de 
Estudo, dirigi dezenas de entrevistas com 
novos membros. Livros e artigos sobre 
novos membros da igreja enriqueceram 
minha compreensão. Um livro importante 
foi o de James Cress, You Can Keep Them 
If You Care.2

O que a equipe editorial descobriu, a 
partir de suas pesquisas sobre os desafios 
e necessidades dos novos membros, está 
resumido a seguir. Os novos membros 
lutam com as seguintes áreas:

• Desenvolver um relacionamento 
íntimo com Jesus.

• Traduzir o “Seguir Jesus” para suas 
experiências de vida real.

• Fazer novas amizades na igreja.
• Fazer mudanças de estilo de vida.
• Lidar com objeções da família e 

velhos amigos.
• Compreender a cultura da igreja a 

que eles adentraram.
Depois de entender melhor os novos 

membros, a equipe editorial aplicou os 
princípios de como as pessoas aprendem 
a projetar a instrução que pode fazer 
diferença em sua vida. A maioria dos edu-
cadores está familiarizada com a teoria 
da aprendizagem experiencial de James 
Kolb3. Essa teoria é espelhada nas “tarefas 
da teologia prática” de Richard Osmer4. 
Embora Osmer não dê nenhuma indicação 
de que ele se baseou na teoria de Kolb, 
as semelhanças são evidentes e podem 
simplesmente refletir o fato de que ambas 
descrevem como as pessoas aprendem, 
apesar de usarem palavras diferentes. Pelo 
fato de o trabalho de Osmer centrar-se 
especificamente no ensino em um ambien-
te cristão, seu modelo foi adotado como 

a teoria de aprendizagem básica para as 
aulas. O modelo de Osmer levanta quatro 
questões, a começar com a situação do 
aluno:

• O que está acontecendo?
• Por que isto está acontecendo?
• O que deveria estar acontecendo?
• Como podemos implementar o que 

deve acontecer?

guias de Estudo para novos membros
Os Guias de Estudo da Bíblia seguem 

o formato básico da lição da Escola 
Sabatina e foram projetados para seu uso 
nas classes da Escola Sabatina ou em 
sessões de pequenos grupos. No entanto, 
eles também são úteis em outros momen-
tos. As lições lidam, entre outras coisas, 
com o relacionamento dos seres humanos 
com Cristo, suas amizades, estilo de vida 
e cultura da igreja. Os Guias de Estu-
do podem ser uma ferramenta útil para 
universitários e alunos do ensino médio. 
Seja em uma classe de Escola Sabatina, 
em um pequeno grupo que se reúne nas 
noites de sexta-feira (talvez na casa de um 
professor) ou em uma aula de religião, 
esses guias podem ajudar nossos jovens 
a fortalecer sua relação com Cristo e Sua 
igreja, e direcionar suas decisões sobre 
amizades e estilo de vida.

Perguntas introdutórias. A lição de 
cada semana apresenta algumas per-
guntas introdutórias que se concentram 
na situação do aluno. Exemplos: Como 
minha compreensão sobre quem é Jesus 
afeta a maneira que eu vivo? Como posso 
ter certeza de que a Bíblia foi inspirada 
por Deus?

Caminhando com Jesus no mundo 
real. A lição de cada semana tem uma 
história, de uma página, sobre uma pessoa 

Título do Trimestre

1 - A Viagem Começa: Seguindo Jesus e Seus Ensinamentos (Relacionar-see Compreender)
2 - O Poder do Amor: Crescendo Por Meio de Relacionamentos (Relacionar-se)
3 - O Poder da Palavra: Crescendo Por Meio do Entendimento (Entender)
4 - O Poder da Missão: Crescendo Por Meio do Discipulado e Serviço (Ministrar e Capacitar)

Processo do Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos
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real que ilustra algum aspecto do tema. O 
objetivo é ajudar as pessoas a encontrar 
coragem a partir do testemunho de outros. 
Além disso, os professores podem usar as 
histórias para discutir questões delicadas 
que as pessoas podem não querer discutir 
sobre si mesmas. Esse recurso será útil 
para os cultos em sala de aula e estudo de 
pequeno grupo.

As lições lidam, entre outras coisas, 
com o relacionamento dos seres humanos 
com Cristo, suas amizades, estilo de vida 
e cultura da igreja. Os Guias de Estudo 
podem ser uma ferramenta útil para alu-
nos universitários e do ensino médio.

Estudo diário da lição. Essa caracte-
rística principal segue o mesmo formato 
do estudo bíblico de perguntas e respostas 
da Lição da Escola Sabatina. No entanto, 
o conteúdo e comentários sobre os textos 
são projetados especialmente para novos 
membros ou membros “renovados”.

Olhar mais atento. Quando os termos 
bíblicos ou conceitos exigem uma expli-
cação adicional, uma barra lateral curta 
atende a essa necessidade. Por exemplo, 
os tópicos do “Olhar mais atento” do pri-
meiro trimestre incluem “Significado das 
declarações ‘EU SOU’, ‘Uma declaração 
difícil [odiar seu pai e sua mãe]’ e ‘a paci-
ência de Jesus com Pedro’”.

Barra Lateral Adventistês. Para 
ajudar os novos membros a compreender 
a cultura adventista e sua linguagem, a 
barra Adventistês define termos denomi-
nacionais únicos, explica um pouco da 
história adventista e descreve instituições 
atuais. Cada barra lateral tem um tema, 
como “Termos de Alimentos”, “Siglas 
Familiares” e “Primeiros Líderes da 
Igreja”. Alunos e até mesmo professores 
que são adventistas ao longo da vida se 
beneficiarão com as explicações de muitos 
desses termos!

Verificando. A lição de sexta-feira 
contém um teste sobre a lição bíblica con-
tendo questões de múltipla escolha ou de 
correspondência. Além disso, um exercí-
cio de “Estenda a Sua Aprendizagem” se 
concentra em um tema bíblico relacionado 
com a lição. E, finalmente, uma pergunta 
ou exercício intitulado “Examine sua Ex-
periência” aplica os objetivos da semana à 
própria vida do aluno.

Pense nisto. A última página do estudo 
da semana é dedicada a um ensaio que 

usa a Psicologia, a Sociologia, a História e 
pesquisas atuais para melhorar a compre-
ensão do aluno sobre o tema. Exemplos 
do primeiro trimestre, sem data, incluem: 
“O que eu deveria fazer da minha vida?”, 
“Os 12 Passos Famosos” e “Que versão da 
Bíblia eu deveria usar?”

Website “Em sintonia com Jesus”. 
Recursos adicionais para cada semana são 
fornecidos online no http://www.instepwi-
thjesus.org e incluem citações de Ellen 
White relacionadas ao tema, websites 
relevantes e uma variedade de outros 
recursos.

Guia do professor. As primeiras pági-
nas do Guia do Professor para o primeiro 
trimestre do Guia de Estudo contêm ins-
truções básicas sobre como ensinar uma 
classe de escola sabatina, e será útil para 
os professores de sala de aula também. 
A fim de desencorajar os apresentadores 
de adotar a abordagem padrão rígida 
passando a lição dia por dia, o guia do 
professor oferece três ou quatro questões 
que sintetizam os principais pontos do 
tema da semana.

Contextualizar a mensagem
Um dos desafios de produzir qualquer 

guia de estudo para ser usado em todas as 
culturas onde existe a Igreja Adventista 
é contextualizar o conteúdo. A fim de 
fornecer a mesma lição bíblica para todos, 
mas também com o objetivo de fornecer 
aplicações contextuais únicas, os Guias 
de Estudo Bíblico para Novos Membros 
adicionam recursos que podem ser facil-
mente alterados para atender as perspecti-
vas culturais.

Cada Divisão mundial da igreja, 
quando traduz os Guias de Estudo, pode 
remover qualquer material culturalmente 
inadequado e inserir adaptações locais 
relevantes, especialmente em relação aos 
seguintes tópicos: “Caminhando com Je-
sus no Mundo Real (Histórias Pessoais)”, 
Adventistês e a coluna “Pense Nisto”. 
Fazer essas mudanças aumentará o valor 
dos Guias de Estudo para muitos grupos 
ao redor do mundo.

Conclusão
Os Guias de Estudo da Bíblia para 

Novos Membros5 demonstram o uso da 
estrutura Juntos Desenvolvendo Discípu-
los Frutíferos e a junção dos princípios 

da teologia e do ensino/aprendizagem, 
com foco no cuidado dos alunos. Esses 
elementos são essenciais para o desenvol-
vimento de materiais de discipulado, não 
importando se tais materiais são prepara-
dos para uso na escola ou no ambiente da 
igreja.

Jane Thayer, 
Ph.D. em educação 
religiosa e pro-
fessora associada 
emérita de Educação 
Religiosa na Uni-
versidade Andrews. 
Recentemente, foi 
Diretora do Progra-

ma de Ph.D. em Educação Religiosa no 
Seminário Teológico Adventista Sétimo 
Dia, em Berrien Springs, Michigan. Sua 
dissertação tratou da avaliação da espi-
ritualidade cristã. Como anciã na igreja 
adventista Pioneer Memorial Church, 
em Berrien Springs, ela está atualmente 
trabalhando para discipular estudantes 
de pós-graduação da Universidade An-
drews. Ela pode ser contatada no email: 
thayerja@andrews.edu
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