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1 ORIENTAÇÕES PARA OS ENCONTROS DE DISCIPULADO




Encontros semanais regulares, dia e hora propicio para discípulo e discipulador.
Local do encontro bem definido: pode ser a casa do discípulo ou do discipulador. Ou qualquer outro
local que promova um vinculo de intimidade entre o discípulo e o discipulador.
O tempo recomendado de duração do MDA deve ser de uma hora. Esse tempo constará de oração,
Bíblia e compartilhamento.

2 OBJETIVOS DO DISCIPULADO






Formação do Caráter – humildade, mansidão, generosidade, temperança... (Gl 5.22). A manifestação
do Fruto do Espirito.
Estabilidade econômica – trabalho, ausência de dividas, vivencia digna.
Família bem estabelecida – de acordo com os propósitos de Deus para a família.
Relação correta com Deus – vida de fé orientada pelo Espirito Santo.
Boas obras – servir aos outros, ser eficiente na expansão do reino de Deus.

3 DICAS DE TEMAS A ABORDAR NO DISCIPULADO
(Perguntas e assuntos que podem ser abordadas no M.D.A).


TSD: Vida com Deus. (relacionamento com Deus/oração, Jejum, consagração, Leitura Bíblica, etc)
 Relação correta com Deus;
 Sujeitar-se a autoridade de Cristo;
 Saúde Espiritual;
 Aprender a depender do Espirito Santo.



Serviço ao reino e as Pessoas: Sirva os outros e você descobrirá que quanto mais se doar servindo ao
próximo, a igreja e ao reino, mais prazer terá na sua vida cristã.



Vida Financeira (busca da estabilidade, controle financeiro, etc).
 Aprenda a viver uma vida sem dividas.
 Aprenda a viver um dia de cada vez, livre-se da ansiedade.



Família (relacionamento conjugal, com os filhos)



Caráter / Personalidade: Vencendo os principais problemas do velho homem/ Fugindo das tentações
(vícios, impureza, rebeldias, mentiras, desonestidade etc).



Aprenda a livrar-se das dúvidas.

4 CINCO AREAS QUE MAIS AFETAM NOSSAS VIDAS E QUE DEVEM SER TRATADAS NO
DISCIPULADO
1. Vida Pessoal (Lc 9.23)
2. Futuro (Mt 6.31-34)
3. Dinheiro (Cl 3.1)
4. Casamento (1Co 7.3,4)
5. Filhos (Sl 127.3)
Um discipulado falso, superficial e fraco não alcançará o objetivo real proposto pelo DISCIPULADO UM A UM
e não terá o reconhecimento do discípulo.
5 PERGUNTAS QUE POSSO USAR NO DISCIPULADO

5.1 Relacionamento com Deus
Como esta?
Como se sente diante de Deus?
Como esta o seu (TSD) tempo sozinho com Deus?
Quanto tempo ele tira por dia para Deus? Quando? Onde? E Como?
Como é o seu tempo de oração?
Como é o seu tempo na palavra de Deus? E como cultiva mais intimidade com Deus?
5.2 Relacionamento com a Família
Como esta?
Como ele se sente acerca de sua família? Sua esposa? Filhos? Irmãos? Pais? Etc.
Esta ganhando a sua família para Jesus? Quanto tempo tira por dia para sua família? Quanto tempo tira por
semana para investir na família?
Tem o culto doméstico? Como é?
Ora todos os dias com a esposa (esposo)?
Tem criado seus filhos na admoestação do Senhor? Disciplinando com paciência/ com intimidade e com
oração?
Está andando em amor, sem grosserias, palavras duras, ou gritos em casa com o cônjuge e filhos?
5.3 Tem alguma tentação:
Para Mentir ou soltar umas pequenas inverdades, enganar os outros, ou quando esta contando alguma
experiência exagerar na narrativa?
Para Roubar? Ou mesmo sutilmente emprestar algo sem permissão?
Para Praticar qualquer ato sexual ilícito ou qualquer tipo de outro pecado?
5.4 Relacionamentos Diversos.
Como Estão?
Seu dia a dia com suas autoridades espirituais e outras autoridades?
Relacionamento com companheiros de ministérios, relacionamento com seus liderados (discipulado,
ovelhas)?
5.5 Relacionamento com pessoas do sexo oposto.
Como está?
Tem se sentido tentado?
Tem cuidado dos seus pensamentos, palavras, ações, olhares?
5.6 Como tem se sentido em relação a Orgulho, Desânimo e Preguiça?
5.7 Esta cuidando de:
Não gastar muito tempo assistindo televisão? Não gastar muito tempo diante das redes sociais?
Quando lê ou assiste TV, tem o cuidado com seus olhos e pensamentos?
5.8 Os seus sentimentos?
Tem magoas ou ressentimentos com alguém? Esta andando em amor, paz, perdão com todos?
5.9 Vida financeira.
Tem tido cuidados com sua vida financeira?
Tem tido cuidados básicos para não ter uma vida de endividamento?
Sua ansiedade te leva a adquirir produtos desnecessários por impulsos?
Tem vivido uma vida de integridade no uso das finanças?
5.10 Trabalho
Como está?
Tem satisfação no trabalho profissional?
Ele tem suprido suas necessidades e expectativas?
Quais metas tem para o futuro?
Tem anseio pelo crescimento profissional?
5.11 Como vão os seus discípulos?

Você tem M.D.A (Discípulos)?
Esta fazendo visitas? Como faz?
Se ainda não tem discípulos, deseja ter?
Quais sentimento tem acerca disso?
5.12 Como esta seu envolvimento na Célula?
É líder de alguma Célula? Ou trainee? Se ainda não é deseja liderar uma Célula?
Sua Célula tem crescido? O que tem feito pra ela crescer?
5.13 Sabe ouvir a voz de Deus?
Especialmente no que se refere a vontade Dele em assuntos importantes para a sua vida? Sobre sua família?
Sobre o seu futuro? Etc.
5.14 Tem tido uma vida Pessoal irrepreensível?
Uso do tempo e Coisas que fala;
Corpo/ Alimento/ exercícios/ Descanso diário/semanal
5.15 Seu Ministério.
Como tem vivido o seu ministério? Tem satisfação em trabalhar, em servir no reino?
Sente a realidade do chamado de Deus em sua vida?
Tem apoiado o ministério do seu cônjuge? Ou isso te deixa inseguro?
6 CONSIDERAÇÕES SOBRE DISCIPULADO UM A UM







Discipulado UM A UM é uma prioridade crucial – é uma estratégia para a igreja toda.
Discipular é diferente de apascentar – pois discipular é mais pessoal, mais direto, produz mais
resultado e é mais eficaz e duradouro.
É um relacionamento sadio com outra pessoa, de comunhão (Koinonia) e de cumplicidade.
Homens devem discipular homens, mulheres devem ser discipuladas por mulheres. Assim como
solteiros não devem discipular pessoas casadas.
O discípulo precisa ser transparente (Tg 6:16). Precisa contar sua vida, seus dilemas, suas tentações,
suas frustrações e também conquistas, vitórias e momentos agradáveis ao discipulador. O
crescimento do discípulo é importante ser compartilhado com o discipulador.
Sigilo, essa é a palavra de ordem no discipulado. O que é conversado entre discípulo e discipulador
deve ficar entre os dois. Ninguém mais na terra deve saber o que ambos conversam.

