
Subsídios Para Professores/as. 
Discipulado é um modo de vida descrito, principalmente, no 
Sermão da Montanha (Mt. 5, 6 e 7). Ele é um estilo de vida, 
uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam, 
entram em comunhão, acolhem umas às outras, comparti-
lham o que são, sentem e carecem; oram umas pelas ou-
tras, louvam e adoram ao Senhor juntas, estudam a Pala-
vra à luz da graça, e da experiência e da razão da comuni-
dade de fé. 
Discipulado é continuar a expressar na vida, nos relaciona-
mentos, no pastoreio, na vivência da missão o mesmo esti-
lo de vida que houve um Jesus. Como estilo de vida, o 
discipulado afeta a vivência da igreja, pois, como nos diz  
Paulo em Filipenses: Tende em vós os mesmo sentimento que houve um Cristo Je-
sus.  Para a plena comunhão, amor, crescimento da igreja, é necessário ações iguais 
as de Cristo. Ter o sentimento de Cristo é essencial à vida da Igreja.  
Discipulado pode ser usado como método de pastoreio, no qual o pastor/a dedicam 
maior atenção aos pequenos grupos, gerando relacionamentos fraternos entre os 
membros da igreja e pastoreio mútuo. 
Discipulado pode ser considerado uma estratégia para cumprimento da missão. À 
luz de Mateus 10, concluímos que discipulado pressupõe o envio para o cumprimento 
da missão (v. 24-25). 
O papel dos seguidores de Jesus é expressado pelas imagens de sal e luz. No tempo 
de Jesus, o sal era usado não só pra dar sabor à comida, mas também para conser-
var carnes e peixes. Quando Jesus compara seus seguidores ao sal, diz que eles 
melhoram a qualidade da existência humana e a preservam da destruição. No tempo 
de Jesus, as únicas lâmpadas existentes eram pequenos aparelhos semelhantes a 
um pires no qual se queimava óleo. Pelos nossos padrões, essas lâmpadas não emi-
tiam muita luz, mas no tempo anterior a descoberta da eletricidade sua luz devia pa-
recer muito brilhante. Quando Jesus chama os discípulos de luz do mundo, diz que 
os atos deles servem de luz em um mundo escuro. Os discípulos são intimados a 
deixar sua luz brilha como testemunho de sua fidelidade a Jesus e ao Pai celeste. 
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“Faça pesquisas e busque 

outras informações para 

complementar o estudo. 

Peça ajuda ao seu pastor 

ou pastora”. 

 Objetivos:  
- Enfatizar a importância de sermos discípulos e discípulas e sermos sal da terra 
e luz do mundo. 
- Apresentar o sal como aquilo que dá sabor e conserva os alimentos, era usado 
para dor de dente, higienizar, purificar e adubar a terra. 
- Apresentar Jesus como a luz do mundo, e nós precisamos refletir esta luz a 
todas as pessoas, que vivem nas trevas do pecado e da opressão. 
 
Sobre o tema: 
- Destacar que há muita gente que ainda não conhece Jesus, por isso precisa-
mos ser discípulos/as de Jesus, para falar do Seu amor a essas pessoas. 
- Explicar o que significa ser discípulo/a. 
- Destacar que, como sal da terra, precisamos ser puro, pois o sal contaminado 
perde seu sabor. 
- Destacar que, como luz do mundo, precisamos brilhar. Não temos luz própria 
mas refletimos Jesus. 
- Para ser sal puro e luz a brilhar é preciso ler a Bíblia e aprender mais de Jesus. 

Jesus e o discipulado! 

Unidade 1: Aprender com Jesus, que alegria! 

S É R I E  E S P E C I A L :  M I N I S T É R I O  D E  J E S U S  

Para iniciar o encontro 
- Leia com a atenção o texto bíblico de Mateus 5.13-16. Verifique 
se há palavras desconhecidas e pesquise o significado. 
- Leia a história do dia com bastante antecedência e separe o ma-
terial de que irá precisar.   
- Receba os/as pré-adolescentes com alegria. Verifique se há visi-
tante ou aniversariante e ore com a turma ao iniciar a aula. 
- Prepare uma pipoca para os/as alunos/as mas não coloque sal. 
Deixe que experimentem e comentem a sensação de comer pipoca 
sem sal. 

Professor/professora 

Pré-adolescentes 10 a 13 anos 

Mateus 5.13-16 

Atenção: 

• Ore por seus 
alunos e alu-
nas. 

• Prepare a aula 
com carinho. 

• Leia o texto 
bíblico com 
atenção. 
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- Agora sirva as pipoca com sal e deixe que comentem novamente sobre a diferença 
no sabor. 
- Faça outra dinâmica: Saia com os/as alunos/as  da sala para um lugar onde haja sol 
e deixem o sol sobre seus braços e rosto. Converse com eles/as sobre a importância 
da luz do sol para nosso corpo. Caso haja alguma pessoa cega, diga que mesmo 
sem que ela veja, a luz do sol é importante para sua saúde. 
- Voltem para a classe e conversem sobre a sensação da luz na pele, e fale sobre 
seus benefícios: Produz a vitamina D; imprescindível, junto ao cálcio e fósforo, à for-
mação de ossos saudáveis e fortes; Ajuda diminuir o colesterol, pois utiliza parte do 
mesmo na produção da vitamina D; aumenta e eficiência dos batimentos cardíacos; 
ajuda normalizar a pressão sanguínea; tonifica o sistema nervoso, enfim, é excelente 

para nossa saúde.   

Fazer uma lanterna de papel para nos lembrar de ser a luz 
do mundo. 
Material necessário: 
♦ Cartolina (30 x 20), tesoura, cola, canetinha e outros 

materiais para decorar. 
Procedimento:  
Pegue a cartolina na medida 30cm x 20 cm, dobre ao meio, 
de maneira a ficar 20 cm x 15 cm. Corte tiras de 2 cm cada 
do meio para a borda, deixando uma margem de 1,5 cm.  Abra a cartolina e feche ao 
contrário, em forma de círculo, e na altura de 30 cm.  
Escreva o versículo do dia e coloque em um lugar que você possa ver todos os dias. 

“Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam 
as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está nos céus”. 

Mateus 5.16 - NTLH 

Vamos à história 

Atividade Manual 

Contar a história do dia com alegria. Jesus está dando um grande ensinamento para 
nossas vidas: nós, seus discípulos e discípulas devemos ser sal da terra, tornar a 
vida das pessoas mais saborosa, além de ajudar a conservá-las nos caminhos do 
Senhor por meio da Palavra de Deus. Também somos luz do mundo, a luz deve bri-
lhar, ou seja, devemos mostrar Cristo em nossas ações          
para que outras pessoas também vejam. 
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Enquanto fazem a 

atividade, que seja 

um momento de co-

munhão e comparti-

lhar entre os/as pré-

adolescentes. 

• Leia o versículo do dia com a turma (Mateus 5.16). 
• Cantar a música “Momento Novo”. 
• Façam um círculo e orem silenciosamente pela pessoa ao lado. 
• Escolha uma aluna ou aluno para orar em voz alta. 
• Convide todos/as para o próximo encontro e desafie-as/os a trazer uma visita. 
• Estimule cada pré-adolescente a testemunhar Jesus, agindo como discípulo/a. 

Louvores 

Para Encerrar 
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Música: Momento Novo 

 CD Missão Aventura Possível!  

 Deus chama a gente pra um  momento novo, 
De caminhar junto com seu povo. 
É hora de transformar o que não dá mais, 
Sozinho, isolado, ninguém é capaz. 

 
 
Não é possível crer que tudo é fácil, 
Há muita força que produz a morte. 
Gerando dor, tristeza e desolação, 
É necessário unir o cordão. 
 

Refrão: 
Por isso vem,  
Entra na roda com a gente também. 
Você é muito importante, vem. 

A força que hoje faz brotar a vida, 

Atua em nós pela sua graça. 

É Deus quem nos convida a trabalhar, 

O amor repartir e as forças juntar. 


