
 

 
 

DISCIPULADO 07/2020 
 
 

 
TEMA – VIVENDO NO VERDADEIRO SENTIDO DA CHAMADA E DO PROPÓSITO 

Filipenses 1:21-26 

 
O texto que lemos nos mostra a qualidade do líder mentor Paulo, em relação a igreja de 

Filipenses. 
 

Filipenses 1:21 “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho (lucro)”. 
- Paulo tinha o campo emocional equilibrado sobre a morte, sabendo escolher o que era 
melhor. 

 
Filipenses 1:22 “Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra (trabalho), não sei 

então o que deva escolher”. 
-Paulo sabia que o trabalho trazia recompensa, é assim ele trabalhava. 
 

Filipenses 1:23-24 “Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar 
com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo (por vosso causa) mais necessário, 

por amor de vós, ficar na carne”. 
- Uma vida só tem o verdadeiro valor se vivemos para contribuir para outra pessoas. A 

questão é: O que temos construído? 
 
Filipenses 1:25 “E, tendo esta confiança, sei que ficarei, (Paulo sabia que não era o tempo 

da sua partida) e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo e da fé”.  
  

Filipenses 1:26 “Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova 
ida a vós”. 

- Gloria significa resplendor, uma imagem ainda maior do que se vê. 
 
A maior alegria do líder e ver os líderes crescendo. 

- Paulo sabia que só era possível que a glória crescesse através de uma relacionamento.                         
(Discipulado - relacionamento) 

 
__________________________________________________________________________ 
 

Tema: Vivendo no verdadeiro sentindo do verdadeiro da chamada e do propósito 
Filipenses 1:21-26  

 



Precisamos saber “viver no verdadeiro sentido”, porque muitos estão equivocados na 
chamada e no propósito. 

Exemplo: “Davi se confundiu no trazer a arca”  
              “Sanção saiu do propósito principal” 
 

Quero compartilhar com vocês o que define um igreja local a dar certo. 
  

A) O nível de relação e direção do mentor com o liderança da igreja local. 
Como líderes não podemos pensar que somos “alto suficiente”, ao ponto de pensar que não 

precisamos da direção de um mentor. 
A igreja não se define por quatro paredes. As quatro paredes é o local e é muito necessário 
e importante, mas é estabelecida por um mentor, discípulos de almas, que dará continuidade 

a visão do ministério. 
 

A Igreja será como o mentor. (mesmas características). 
Gosto de ver discípulo copiando a maneira do seu líder. 

 
Qual o líder que não gostaria de ter o Ap. Paulo como seu mentor?  
Lembre-se: Cada um tem o líder que merece!!!  

 
O Ap. Paulo é um exemplo de mentor (Igrejas) que sabia enriquecer as igrejas com suas 

habilidades em dar direção, e se colocar como exemplo a todos para segui-lo. (1 cor 11:1 
“Sede meus imitadores como sou de Cristo”) 
Porém, mesmo sendo Paulo um líder fora do comum, que estabeleceu muitas igrejas em 

suas viagens, nem todas as igreja, nascidas dele, foram maravilhosas. Nem todos os 12 de 
Jesus foram lindos. (Corintos / Gálatas / Efésios / Colossenses / Tessalonicenses / Filipenses). 

  
Paulo tinha gratidão pela igreja de filipenses e falava dela com orgulho, pois aquela igreja se 

tornou referência. (ler 1:3-11) 
 
Filipenses 4:15-20 “E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, 
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a 
receber, senão vós somente; Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário 
a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. 
Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de 
Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício 
agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas 
necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo 
o sempre”. Amém. 
 

O que é necessário para uma igreja local tenha conquista 
 
A) Tenha um mentor aliançado com o líder local, andando em unidade e que dê direção e 

que avalie o seu caminhar. 
 

B) Tenha um modelo estratégico para igreja que funcione.  
A igreja de Cristo só pode decolar com as duas assas.  

Quais são as duas asas da igreja? 
Igreja (local) / as casas (célula)  
 

Atos 2:46-47 “E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, 
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça de 



todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 
salvar”. 
 
Qual é o foco principal do líder de cobertura? 
Trazer direção espiritual, emocional e física ao mentor local. 

 
Lembre-se: A igreja é formada de pessoas de todas os tipos, que têm alma (sentimentos), 

corpo e espírito.  
 

 
Quais são as condições para uma igreja local ser bem sucedida? 
 

1) Ter responsabilidade com a verdade da Palavra e viver ela de forma disciplinar.  
A igreja de Atos crescia por ter a doutrina dos apóstolos.  

 
2) Cumprir os princípios em todas as áreas como:   

As fidelidades  
 
3) Ter um mentor que discipula o mentor principal, pois ninguém pode dar o que não tem. 

Paulo era o líder de Filipenses 
 

4) Paulo tinha relatório da igreja local para nível de oração espiritual. 
 
 

Conselho hoje para líder de líderes: 
A) Como está a sua vida conjugal com sua esposa (relação sexual)?  O mínimo 2 vez na 

semana. Não de lugar ao diabo. A nossa casa é a célula modelo principal.  
 

B) Homem discipula homens, mulher discipula mulheres (vigiai). 
 
C) Mulheres não tomam a frente do marido, pois ele é o seu sacerdote. 

“Homens tomem a posição de sacerdote”  
 

D) Seja fiel ao trabalho da visão celular, sabendo que seus discípulos lê e não são neófitos. 
 

E) Sejam fieis a Deus e a seus líderes, assim você verá resultados. 
 
 


