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1 - CONCEITOS GERAIS


Estamos oferecendo a você este treinamento não com a intenção de que após este curto
espaço de tempo, você saia um “expert” em discipulado, mas incentivá-lo a cuidar e ser
instrumento no crescimento espiritual de outras pessoas!

1.1 - GRANDE COMISSÃO OU OMISSÃO?





A Bíblia nos desafia ao discipulado. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é também um
dos menos praticado: a Grande Comissão em Mateus 28: 18-19.
Leia e responda: Qual é a “Grande Comissão” dada por Jesus aos seus discípulos?
Se você respondeu “evangelizar”, você errou!
A mais importante tarefa que o Mestre nos deu foi a de “discipular”.
Preste atenção nesta tradução:
Indo, portanto, FAZEI DISCÍPULOS de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo;
ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado.
“Quem foi o maior discipulador do Novo Testamento depois de Jesus?
Atos 11:25-26 – 2Timóteo 2:1,2 e 3:10,11

1.2 - O QUE É DISCIPULADO?






Discipulado não é um discurso, não se limita apenas a encontros semanais, não é um processo
que resolverá todos os problemas do discípulo (“salvador da pátria”), não é um estudo bíblico
(apesar de usarmos a Bíblia) e nem mesmo depende de um lugar (templo ou sala de aula).
Discipulado é RELACIONAMENTO (2 Tm 2:2).
E o objetivo deste relacionamento é a MATURIDADE (Gl 4:19).
Para nós o Discipulado se resume a palavra PASSOS:

“DISCIPULADO É UM DISCÍPULO QUE ESTÁ ALGUNS PASSOS A FRENTE
QUE DÁ PASSOS JUNTOSCOM UM DISCÍPULO
QUE PRECISA APRENDER OS PASSOS CERTOS”
1.3 - NO DISCIPULADO NÓS COMEÇAMOS PELO FIM!
A MATURIDADE CRISTÃ(Efésios 4:14-16 / Hebreus 5:11-14)
A pessoa que salva pela graça de Deus,
vive o Senhorio de Cristo
e serve cheia do Espírito Santo a Deus e seus irmãos


“Ajude a pessoa a
encontrar soluções,
mas não se torne a
solução para ela”
(Benjamin Wong)

Servir a outro cristão é o _____________ mais importante que você pode
dar para ______________ no Senhor. Crescer no Senhor é simplesmente
impossível em uma vida _________________. A condição necessária para tornar-se um cristão
maduro é servir outra pessoa.
RESPOSTAS - PASSO - CRESCER - EGOCÊNTRICA

“O método de Deus são homens. O mundo procura por métodos melhores,
mas Deus procura por homens melhores” (E.M. Bounds)
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2 - ETAPAS PARA A MATURIDADE CRISTÃ


Com este objetivo geral organizamos todo o ensino da academia bíblica de acordos com três
etapas (1 João 2:12-14):
Etapa do nascimento – o processo de recepção de novos membros – este processo é o mesmo
para novos convertidos, os que farão profissão de fé (já foram batizados
na infância) e que estão vindo de outras igrejas.
Etapa do crescimento - cursos voltados ao crescimento e maturidade espiritual;
Etapa do serviço – cursos de preparo para a liderança e serviço nos ministérios da igreja.

3–JESUS E SEUS DISCÍPULOS


Seus Discípulos foram impactados por meio de:
- SEU E____________
- E_________________________ EM COMUM
- MOMENTOS DE E_______________
RESPOSTAS

– EXEMPLO

– EXPERIÊNCIAS

– ENSINO

4 – ATITUDES DO DISCIPULADOR
ATITUDE 1 – Um Discipulador _______________
DICA 1 – Evitar erros ao ouvir
A)__________________ o que está sendo dito
B)__________________ estar ouvindo
C)__________________ o que está ouvindo
D) OUVIR _______________________
DICA 2 – Usar a “Escuta ______________________ ativa”
DICA 3 – Ouça com _________________________
DICA 4 – Preste atenção na sua ______________________ não-____________
ATITUDE 2 – Um Discipulador __________________________
ATITUDE 3 – Um Discipulador _______________ pelo ___________________ próprio
ATITUDE 4 – Um Discipulador __________________________
ATITUDE 5 – Um Discipulador ___________________ o passo
ATITUDE 6 – Um Discipulador ___________________ o discípulo com outros cristãos
RESPOSTAS

ATITUDE 1 – OUVE / DICA 1 - A) IGNORAR / B) PARECER / C) FILTRAR / D) INTENSAMENTE
DICA 2 – INTENCIONAL/ DICA 3 - ACEITAÇÃO/ DICA 4 - LINGUAGEM / NÃO-VERBAL
ATITUDE 2 – INTERCEDE ATITUDE 3 – SERVE / EXEMPLO ATITUDE 4 – ENSINA
ATITUDE 5 – MARCA
ATITUDE 6 – ENVOLVE
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5 – COMO LIDAR COM ÁREAS PROBLEMÁTICAS


Quando vocês alcançarem um nível de profunda confiança, áreas problemáticas na vida do
discípulo serão compartilhadas.
 Conversem sobre as oito características da “sabedoria que vem do alto” em Tiago 3:17

5.1 - OUVIR, OUVIR, OUVIR!





Ouça o discípulo e ouça ao Senhor ao mesmo tempo. Escute nas duas direções.
Enquanto escuta, reflita sobre as emoções que são expressas.
Durante a conversa ore silenciosamente.
Nesse estágio de ouvir, só expresse os seus pensamentos quando for pedido.

5.2 - OFERECER ESCLARECIMENTOS EM LUGAR DE ACONSELHAR







Você será respeitado pela sua experiência e esclarecimentos;
Se você não sentir a orientação do Espírito Santo quando terminar a conversa, não continue.
O discipulador que dá conselhos está dizendo: “Você é incapaz e eu devo salvar você!”
Evite dizer : “Você tem de...” “Você deveria ...”
Quando o discípulo responde: “Sim mas...” isto quer dizer que o conselho foi rejeitado;
Pode ser que aparecerão algumas desculpas para não comparecer ao próximo encontro.

5.3 - OFERECER INFORMAÇÕES







Quando o discipulador oferece alguma informação, a responsabilidade de resolver o
problema permanece com o discípulo.
A informação pode vir da Bíblia, de experiências pessoais, ou de algum material.
Cite todas as alternativas possíveis enquanto conversam sobre o problema.
Use palavras como estas: “Você já considerou...?”
Dê tempo para Deus trabalhar no coração dele(a) o que deve se tornar prática na vida dela.

5.4 - EVITAR FAZER CRÍTICAS




Julgar não contribui em nada, só produz defesas no discípulo.
Existem duas coisas que motivam poderosamente nossas vidas: sobrevivência e segurança.
Censurar e “pegar no pé” nunca mudam as pessoas.

5.5 - EVITAR SALVAR SEU DISCÍPULO DE SUA PRÓPRIA ESTUPIDEZ





Foi cometido um pecado e suas conseqüências precisam ser encaradas.
Não é possível salvar as pessoas de sua própria estupidez.
Em algumas situações você precisará da ajuda de seu líder de célula ou de um pastor.
Peça permissão para quebrar o sigilo antes de compartilhar o problema. Se a permissão for
negada, explique que você não poderá fazer nada para ajudar, exceto orar e escutar.

5.6 - TRABALHAR COM SINCERIDADE EM COMPARTAMENTOS NEGATIVOS E
REPETITIVOS







Se uma conduta se repete, esteja preparado para suportar esse problema até que se resolva.
Há pessoas que sempre compartilham o mesmo problema, sem uma vitória aparente e não
estão tentando resolver a situação. Apenas choram a respeito.
Efésio 4.15 nos lembra que devemos falar “a verdade com espírito de amor”
Assim que o “velho disco” for tocado novamente, você precisa falar a verdade em amor.
Quando a música for tocada novamente, procure identificar o problema.
Use outros recursos para ajudar seu discípulo como, por exemplo: filmes, sermões gravados,
livros ou capítulos de livros.
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6 – A RELAÇÃO DE DISCÍPULO-DISCIPULADOR
6.1 - O CONCEITO DE PARCEIRA




O relacionamento com o discípulo não deve ser visto como um processo de um único sentido;
Pense no relacionamento como uma parceria
Espere receber ministração, ser abençoado e encorajado também;

6.2 - DISCIPULADO É UM INVESTIMENTO DE TEMPO





Crescimento requer investimento de tempo;
Quanto mais tempo juntos – mais forte o relacionamento;
Qualquer atividade juntos é um investimento importante;
Conheça o círculo de relacionamentos do discípulo;

“Não há substituto
da transparência
para ajudar uma
pessoa a se expor.
Abertura gera
abertura”
(Benjamin Wong)

6.3 - LISTAS DE EXPECTATIVAS






Conversem em seu primeiro encontro sobre suas expectativas
O que vocês esperam que aconteça em seus encontros
O que você espera do seu tempo com o discípulo?
Exemplos: - Motivar a oração e leitura da Bíblia
- Confrontar atitudes e comportamentos negativos
- Ouvir os problemas pessoais
- Oferecer amizade
- Compartilhar textos bíblicos e livros que abençoaram você
- Explicar como a célula e a igreja funcionam
- Estar à disposição em tempos de crise
- Ser exemplo
- Ajudar a tornar-se um discipulador
Quais as expectativas do seu discípulo
Exemplos: - Saber mais sobre como Deus fala conosco
- Qual Bíblia comprar e como usá-la
- Ajudar com problemas complicados
- Como falar de Jesus para amigos e familiares
- Livrar-se de hábitos negativos
- Compartilhar sonhos e planos para o futuro
- Como tomar algumas decisões
- Melhorar relacionamentos

6.4 - FAÇA UM ACORDO


Não é necessário escrever, mas no início do discipulado conversem sobre coisas como:
- sobre ligações telefônicas;
- dia, horário e duração do encontro;
- permissão para compartilhar informações com líder de célula;
- sobre a participação de outras pessoas no encontro;
- o compromisso do estudo do material;

6.5 - OS ENCONTROS SEMANAIS





O ingrediente-chave é “gastar tempo juntos”;
Desenvolvam o hábito de se encontrarem semanalmente – é muito importante que esse
hábito seja algo natural na vida do discípulo.
Você não precisa ser escravo da rotina e nem ter medo dela;
Se desejar use sua criatividade para planejar encontros diferentes;
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6.6 - COMECE TREINAMENTO HABILIDADES BÁSICAS




Ajude seu discipulado a desenvolver habilidades básicas, como por exemplo: orar, usar e ler a
bíblia e depois ele aprenderá conceitos como a soberania de Deus;
Estimule seu discípulo a memorizar versículos bíblicos;
Em seus encontros de um modo geral o discipulado seguirá este padrão:
1 – Uma “jornada para dentro”;
2 – Períodos de compartilhamento mais profundo;
3 – Mudança de valores e atitudes.

6.7 - PLANEJANDO SEUS ENCONTROS




Ore por seu discípulo;
Estude o material a ser compartilhado;
Escreva seus planos objetivos para aquele encontro.

6.8 - ROTEIROS BÁSICOS PARA SEUS ENCONTROS






Inicie o encontro com um tempo de compartilhamento pessoal;
Façam uma breve revisão do que já foi visto e de versículos memorizados;
Conversem sobre o que foi estudado – comece verificando as respostas, tire as dúvidas e
depois reforce os pontos principais;
“COMO FAZER AMIGOS
Faça uma aplicação pessoal das verdades
E INFLUENCIAR PESSOAS:
aprendidas;
1 - Interesse-se genuinamente pelas
Tenham um tempo de oração;
outras pessoas.

6.9 - PRINCÍPIO DO BAMBOLÊ




Deixe espaço entre você e o discípulo;
Seja sensível à abertura dada pelo discípulo;
Não tente se aproximar rápido demais;

6.10 - NÃO RESOLVER OS PROBLEMAS DO
DISCÍPULO









2 - Sorria.
3 - Lembre-se que o nome de um homem é
o som mais doce em qualquer idioma.
4 - Seja um bom ouvinte. Encoraje outros
a falar sobre si mesmos.
5 - Fale nos termos de interesse do outro.
6 - Faça a outra pessoa se sentir
importante – e faça-o sinceramente”
(Dale Carnegie)

Não assuma responsabilidades pelos problemas de seu discípulo;
Contribua com seu tempo, experiência e amor;
Nunca dê ou empreste dinheiro diretamente ao discípulo - se Deus te dirigir a ajudar seu
discípulo: converse com seu líder e faça anonimamente;
Ajude o discípulo a tomar decisões - ouça mas não tome decisões;
Aprenda a observar os “fatos” e os “sentimentos” de um problema;
Por meio da oração e aconselhamento mostre que caminhar em vitória é uma escolha;
Compartilhe seus testemunhos;
Relembre a importância da perseverança;

6.11 - PREPARAR SEU DISCÍPULO PARA DISCIPULAR





Depois de terminar o discipulado esteja à disposição do discípulo;
Motive-o a fazer este curso;
Esclareça a visão da igreja sobre discipulado;
Chame-o para acompanhá-lo em outros discipulados;
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7 – ESTRUTURA GERAL
7.1 COMO FAZER PARTE DA IGREJA











As pessoas que desejarem se tornar membros da 1ª IPI DE SJRP, a partir de fevereiro de 2012
precisará cumprir dois critérios: o “CURSO DE PREPARO DE NOVOS MEMBROS” e os
“PRIMEIROS PASSOS DA VIDA CRISTÃ”, através do discipulado pessoal.
Embora não seja obrigatório o ideal é que a pessoa faça primeiro o discipulado pessoal e
depois o Curso.
O “CURSO DE PREPARO DE NOVOS MEMBROS” será oferecido pela Academia Bíblica, no
formato de Intensivo (um sábado das 15h às 21h). O conteúdo é baseado no antigo curso
“Vida Comprometida”.
A entrevista e o encontro com o Conselho serão realizados durante o Intensivo;.
Os Cultos de Recepção de Novos Membros serão realizados quatro vezes ao ano;
Os candidatos poderão escolher em qual dos três cultos dominicais desejam ser recebidos.
Não haverá mais o curso de “Primeiros Passos” na Academia Bíblica, ele será realizado
através das células.
E aqueles que não estão em célula? Terão o apoio de uma equipe de discipuladores.

7.2 - NOVO CADERNO PRIMEIROS PASSOS







Até 2010 tínhamos, além do caderno “PRIMEIROS PASSOS DA VIDA CRISTÃ”, os encontros
“CELEBRAÇÃO DA NOVA VIDA” e “VIDA VITORIOSA”. A partir deste ano agora abril de
2011 as ministrações daqueles encontros foram transformadas no “CADERNO AUXILIAR”
que você está recebendo;
Há algumas mudanças pedagógicas, entre elas a utilização do o termo “encontro” em lugar de
“lição”, ou seja, usar uma linguagem que reforce a ideia de relacionamento e não de
“curso/estudo”;
Estude o caderno e prepare-se para cada encontro;
Em breve lançaremos uma nova edição do caderno dos “primeiros passos” que incluirá
também conteúdo sobre evangelismo. O objetivo desta inclusão é que todo novo membro
seja ensinado e motivado a ser testemunha de Jesus desde o momento que nasceu na fé ou
chegou a nossa igreja;

7.3 - OUTROS MATERIAIS







LEMBRANDO: Para nós “Discipulado” é o “jeito” de ajudar outra pessoa e não apenas o
“conteúdo” que ensinamos.
O material para o discipulado não se limita apenas aos “PRIMEIROS PASSOS”, este é um dos
materiais que mais utilizaremos com certeza, o nome mesmo já diz, eles são apenas os
primeiros passos.
Nos próximos anos desejamos oferecer materiais para servir de recurso para o discipulado
para cada Estágio da Maturidade espiritual de um discípulo.
Nenhum material irá substituir os “PRIMEIROS PASSOS”, eles poderão ser utilizados em
outros momentos da caminhada do discípulo.
Vamos reforçar: quem já aprendeu os PASSOS CERTOS e está PASSOS A FRENTE pode
ajudar outros dando PASSOS JUNTOS. Nos dois exemplos acima, pessoas que foram
discipuladas já estão discipulando outras com estes livros!
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7.4 – OS PRÓXIMOS ANOS













Lembrando as palavras de Jesus “temos muito trabalho, mas os trabalhadores são poucos”
(Mateus 9:37-38).
Cremos que muitas pessoas ainda conhecerão o amor de Deus através de nossa Igreja,
especialmente através de nossas células. Para cuidar e treinar estas pessoas nós
precisaremos cada vez mais de DISCIPULADORES!
E como levantaremos novos discipuladores? Através deste curso? Não. A resposta é a sua
vida.
DISCIPULE pessoas. Seu amor e exemplo irão transformar seus discípulos em novos
discipuladores.
Discipular sem preparar novos discipuladores é não crer que Deus pode usar outras vidas
além de você!
Discipular sem preparar novos discipuladores é transformar o discipulado numa atividade
para poucos, para profissionais.
Quais são os próximos passos – PASSOS A FRENTE: não pare de crescer!
- Você já fez o curso EXERCÍCIOS BÁSICOS DE ESPIRITUALIDADE?
- Você já fez o curso DESCOBRINDO MEU LUGAR NO TIME?
- Faça cursos da área de Bíblia/Doutrina;
- Conheça e envolva-se numa CÉLULA;
- Comece a discipular, procure seu líder de célula ou nos procure que iremos orientá-lo;
II Tm 2:2 e I Co 15:58 – oramos para que Deus use ministério como discipulador na
caminhada desta igreja. Você provavelmente não receberá “placas de homenagem” nem será
tão “reconhecido” quanto gostaria, mas tenha a certeza que a terá uma das mais alegrias que
um cristão pode experimentar: ver a vida de alguém ser transformada pela graça de Deus
através da sua vida!
Deus abençoe seu ministério!
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Curso PREPARO DE DISCIPULADORES

