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Os Inimigos de Discipulado cristão 

Por Dave Batty  

Há muitos problemas diferentes que podem destruir a nossa eficácia em discipular 
novos crentes. Nesta sessão olharemos para vários inimigos comuns do discipulado cristão. 
Não fique surpreso se você enfrenta outros inimigos diferentes dos que aqueles enumerados 
abaixo. O nosso desafio é encarar estes inimigos e superá-los. 

1. Apatia 1. Leva tempo e é preciso energia para fazer o 
discipulado cristão com excelência. É preciso 
que você tenha a paixão, a dedicação, e o 
compromisso.  

  Há modos mais fáceis de ensinar novos 
cristãos simplesmente despejando nova 
informação sobre eles, e considerando o seu 
trabalho feito. Mas isto não é treinamento de 
discipulado cristão. 

  Se você quer fazer o treinamento de 
discipulado cristão com excelência, você 
precisará ir além do mínimo, e investir tempo e 
energia nas vidas dos seus alunos. 

2. É trabalho duro 

 

2. Este trabalho se parece muito com o cuidado 
com um bebê. É muito trabalho duro com muito 
poucas recompensas imediatas. Você tem que 
enfrentar a realidade de como este trabalho é 
duro. Você também tem de se concentrar em 
uma visão a longo prazo, vendo onde eles 
estarão em 12 meses, 5 anos, 20 anos. 
 

3. Não é popular 

 

3. Os Fariseus e outros líderes religiosos muitas 
vezes estavam criando problemas para Jesus. 
Fazer o treinamento de discipulado não é a 
espécie mais fascinante de ministério. 

  Temos de ficar concentrados em Jesus e a sua 
atitude.  

 Hebreus 12:2-3 NIV 
 Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, autor e 

consumador da nossa fé, o qual pela alegria 
que lhe estava proposta suportou a cruz, 
desprezando a sua vergonha, e sentou-se à 
direita do trono do Deus. 3 Considerai aquele 
que suportou oposição de homens pecadores, 
para que você não se tornasse cansado e 
perdesse o ânimo. 
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4. Guerra espiritual 

 

4. Satanás não quer que você esteja empolgado 
com o treinamento de discipulado. Ele fará 
tudo que ele puder para desencorajá-lo desta 
espécie do ministério. Ele procurará minar tudo 
que você faz nesta área. 

5. Ver o discipulado como  
O meu ministério -   
o meu pessoal  

 

5. Quando começamos a levar o crédito por este 
ministério e vê-lo como nosso, causamos para 
nós mesmos grandes problemas. Este é o 
ministério de Deus, não o meu ministério.  
Não posso levar crédito por ajudar aqueles no 
programa. Deus faz a transformação. 

 1 Coríntios 3:6 NIV 
 Plantei a semente nos seus corações, e Apolo 

regou-a, mas foi Deus que a fez crescer. 
  Jesus contou a parábola do tolo rico que foi 

muito próspero, ainda levou todo o crédito por 
tudo que ele tinha conseguido, e somente viu 
aquilo como para o seu próprio benefício.  

 Lucas 12:16-21 

6. Temos o conhecimento  
(em nossa mente) sobre a 
vida cristã, mas o nosso 
coração permanece 
inalterado. 

 

6. Se um novo cristão está para tornar-se um 
firme seguidor de Jesus, deve haver uma 
mudança ao nível de coração, não somente na 
cabeça. Isto requer uma mudança que vai além 
da mudança externa. 

 Salmo 51:10 NIV 
 Crie em mim um coração puro, O Deus, e 

renove um espírito firme dentro de mim.  
  Davi clama a Deus por ajuda. Ele sabe que 

ele precisa mais do que uma pequena mudança 
externa. Ele precisa de uma mudança profunda 
ao nível de coração.  

 Mateus 11:20 NIV 
 Então Jesus começou a denunciar as cidades 

nas quais a maior parte dos seus milagres 
tinham sido feitos, porque eles não  tinham 
se arrependido. 

  Jesus ficou muito desapontado porque eles 
tinham experimentado o milagre atuante do 
poder de Deus em sua comunidade, mas as 
pessoas permaneceram com seus corações 
inalterados. 
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7. Perda de unção 

 

7. O Velho Testamento tem histórias daqueles 
que começaram com um coração para seguir a 
Deus, mas logo lhe voltaram às costas. O rei 
Saul é um dos casos mais proeminentes. 

  Há um verdadeiro perigo no êxito. Podemos 
começar com um grande sentimento de 
necessidade da ajuda de Deus, mas à medida 
que nos tornamos mais experientes em nosso 
ministério, nós podemos começar a confiar na 
nossa própria competência em vez de continuar 
confiando no Senhor. 

8. Ficamos entediados com o 
mesmo velho modo de 
fazer coisas. O método 
perde a sua significação. 

 

8. Temos que manter no alvo as nossas 
prioridades. Não tem a ver com o meu conforto 
como um professor ou obreiro. Se um doutor 
disser, “Fiz 300 neurocirurgias da mesma 
maneira. Estou entediado de fazer sempre da 
mesma maneira.  Acho que modificarei o modo 
de fazer assim não será tão maçante para mim.” 
Se você precisar de uma neurocirurgia, você 
quer que o médico mude o seu método somente 
porque ele está entediado? 

  Temos de nos concentrar nos fundamentos 
básicos do discipulado cristão, não porque é o 
que nós gostamos, mas porque é o melhor para 
os novos cristãos que estamos discipulando. 

9. Desilusão  

 

9.     Satanás fará tudo o que ele pode para enganar-
nos, e afastar-nos da verdade de Deus. Temos 
que ficar concentrados na verdade de Deus. 
Temos de estar atentos ao que está acontecendo 
nas vidas dos novos cristãos dos quais estamos 
cuidando. Não podemos supor que saibamos o 
que está acontecendo hoje,  baseado no que 
acontecia há 2 dias ou há 2 anos atrás.  

10. Oferecendo o tipo errado 
de ajuda 

10. A medida que buscamos discipular novos 
crentes, temos de ser cuidadosos para que não 
terminemos por oferecer um tipo errado da 
ajuda. Os novos crentes têm que ter 
responsabilidade por seus problemas, e os 
passos que eles têm que dar para lidar com estes 
problemas baseados na Bíblia. Temos de 
entender o nosso papel correto como um 
discipulador, e não ultrapassar os limites e 
começar a oferecer a espécie errada de ajuda. 

 

  



Os Inimigos do Discipulado Cristão  4 

Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  501 Principles of Discipleship 
Course 501.10 Teen Challenge Training Resource 
Notas para os participantes iTeenChallenge.org  revisão 11-2019 

Doze razões por que as pessoas deixam o  
Desafio Jovem e voltam ao vício 

Esta lista de razões por que as pessoas deixam o Desafio Jovem e voltam para a vida 
antiga foi desenvolvida por Dom Rhymer do Ministérios Pivot em S. Norwalk, CT. Ele 
compilou esta lista baseada nos contatos feitos com aqueles que deixaram o Desafio Jovem. 

 Dom usa este material nos Estudos em Grupo para Novos cristãos no curso intitulado, 
Crescendo por meio do Fracasso. 

 

1. Não têm uma vida constante de oração.  

Mateus 26:41,  Filipenses 4:6, João15:4-6  
 

2. O seu conhecimento excede a sua experiência. Eles não conseguem amadurecer porque 
eles não estão aplicando na vida pessoal o que eles estão aprendendo.  

1 João 2:12-14  
 

3. Eles não se renderam completamente à Deus. Duas áreas principais que eles não 
conseguem render a Deus são relacionamento com o sexo oposto e materialismo.  
 

4. Eles foram estiveram em instituições por muitos anos e não desenvolveram a auto-
disciplina. Eles lidam bem com limites impostos firmemente, mas não são capazes de 
lidar com a liberdade necessária para atuar como um adulto responsável na sociedade. 
Eles não são capazes de lidar com responsabilidades e liberdades que vêm depois no 
final do programa, ou eles saem ou se tornam um problema de disciplina. Alguns até 
sabotam a si mesmos para fracassarem, para não conseguirem  se formar e assim 
continuar no programa.  

Provérbios 6:6-7  
 

5. Eles nunca aprenderam a respeitar a autoridade. Como resultado disso eles muitas vezes 
se recusam a escutar àqueles com autoridade.  

A. Orgulho  - Tiago 4:6  

B. Rebelião  - 1 Samuel 15:22-23  
 

6. Eles são teimosos e cabeça dura.  

Atos 7:51, Deuteronômio 10:16  
 

7. Ignoram as artimanhas do diabo e a realidade da guerra espiritual.  

2 Coríntios 2:11, Efésios 6:12  
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8. Eles passaram pelo programa, mas nunca deixaram Deus tratar com eles em seu dia a 
dia, no trabalho e responsabilidades. Eles tentaram se virar realizando o mínimo 
possível em seus empregos, muitas vezes tentando cortar caminho, em vez de fazer o 
melhor possível.  

Lucas 16:10  

 

9. Eles não são cristãos genuínos. Ou, eles nunca experimentaram o batismo do Espírito 
Santo. Eles falharam em apropriar-se do poder de Deus em suas vidas.  

João 3:16, Atos 1:8  
 

10. Eles passaram o tempo todo julgando os outros em vez de tratar com o pecado em suas 
próprias vidas primeiro.  

Mateus 7:1-5  
 

11. Eles estavam mais preocupados com os dons do Espírito Santo do que com o Doador 
dos dons. Eles estavam interessados na expressão externa, em vez de desenvolverem o 
caráter espiritual e experimentarem o fruto do Espírito Santo.  

João 17:3, Mateus 7:16, Gálatas 5:22-23, Mateus 3:8, Romanos 6:21-22  
 

12. Falta de direção (metas) dada por Deus. Eles estavam brincando quando eles deveriam 
estar orando.  

Provérbios 29:18 
 

 

“Prepare as suas mentes, então, confirmando por sua conduta o fato de que Deus o 
chamou e o escolheu. Se você caminhar por este caminho não há nenhuma razão pela qual 
você possa tropeçar.”  

2 Pedro 1:10  Novo Testamento de Phillips  

 

 

 


