
Treinamento Avançado 



O Discipulado na prática 

 Uma Igreja saudável é uma Igreja onde TODOS 
SÃO DISCIPULADOS E TODOS OS DISCÍPULOS 
SÃO LÍDERES COMPROMISSADOS!!! 
 

 Precisamos nos aperfeiçoar no DISCIPULADO 

Ser Discípulo → 
 

Ser Discipulador 

Primeiro eu sou discípulo e, depois,  
um discipulador! 



Sobre o encontro semanal 

 Sempre deixe o Espírito Santo conduzir 

 Planeje o discipulado de forma particular 

 Seja organizado e disciplinado 

 Trate assuntos necessários: 

 
 

• Vida Espiritual 
TSD, Consagração, Santidade, 
Constância, Fome e Sede de Deus 

• Vida Familiar 
Casamento*, Dia da Família, Submissão, 
Oração intercessória, Testemunho 

• Vida Pessoal 
Trabalho, estudos, finanças, planos e  
sonhos, Testemunho, outros 

 

• Vida Ministerial 
MDA’s, Natanaeis, Célula(s), Chamado, 
Planos e projetos  

• Estudo Bíblico* 
Novos Convertidos deve ser feito com 
apostila. 

• Oração 
Necessidades, Propósitos, Jejuns 

 



Sobre o DISCÍPULO 
  Precisamos entender que existem níveis de 

discipulado e aprender a classificá-los! 

 
 

1º Nível: Discipulado Pastoral 

Quando o discípulo é um novo 
convertido ou tem atitudes de 
um novo convertido, que nós 
comparamos com uma OVELHA: 
• Se fere facilmente 
• Precisa de muita atenção 
• Não sabe bem trilhar o caminho da fé 
• Foge do rebanho algumas vezes 
• Precisa ser encontrado e, muitas vezes, 

até mesmo carregado de volta. 

 



  O líder discipula INDIRETAMENTE através das 
reuniões da célula e reuniões da Igreja durante 
aproximadamente 1mês até encontrar (pela 
oração) um discipulador para ele(a). 

Muitos discípulos continuam com postura de 
ovelha por um bom tempo, mesmo depois de 
iniciar o discipulado. 

 
O discipulador deve 
ter muita paciência e 
gerar, na oração e no  

MDA, o amadurecimento 
do discipulo. 

 
 



 
 

2º Nível: Discipulado Paterno/Materno 

  A relação se estreita, o discípulo amadurece, começa 
a entender seu propósito, mas precisa de um Pai 
Espiritual para orientar, confrontar e direcionar!  

 O discípulo deixa de ser ovelha e passa a ser FILHO 

O filho espiritual aceita a repreensão e ouve o 
direcionamento do Pai. Já a ovelha, foge na maioria das 
vezes que é corrigida e se deixa enganar pelas emoções! 

O Filho é levado a pensar, 
sonhar e projetar seu futuro 
ministerial e também se tornar 
Pai Espiritual de alguém. 



 
 

3º Nível: Discipulado Padrão dos Fiéis 

2Timóteo 4.12 
“12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê PADRÃO 
DOS FIÉIS na palavra, no procedimento, no amor, na 
pureza.” 

O discípulo compreende que deve ser EXEMPLO e 
passa a ser corrigido nos mínimos detalhes para 
ser o padrão para todos da Igreja. 
 
Neste nível se compartilha planos ministeriais e 
se tem uma abertura maior para conversas 
francas e direcionamentos profundos! 



 
 

Formação de Líderes 
Mateus 9.36-38 
“36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, 
porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas 
que não têm pastor. 
37. Então disse a seus discípulos: 
Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. 
38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara.” 

Deus não nos envia LÍDERES PRONTOS!!! 



 
 

Como gerar novos líderes? 

1. ORAÇÃO 
• Precisamos gerar discípulos LÍDERES. 

• Gerar discípulos na oração e PARA ORAÇÃO! 

 
“Quando o discípulo não aprende o caminho da oração 
ele sempre vai esperar de nós a resposta e o 
direcionamento.” 
Pr Willian Werneck 

Leve o Discípulo ao CAMINHO DA 
ORAÇÃO!!! 



 
 

2. Dinâmica de Fé 
• Precisamos ter paciência e fé com os discípulos. 

 
“Deus precisa transformar o discípulo DENTRO DE NÓS 
antes de transformá-los de fato.” 

 

“A fé que não move a nossa boca, não moverá 
montanhas.” 
Pr Willian Werneck 

Com relação aos discípulos use mais a 
boca do que os olhos, ISTO É FÉ!!! 



 
 

3. Seja um EXEMPLO para o discípulo! 
• Não cobre aquilo que você não faz! 

• Seja o exemplo em todas as áreas 

• Esteja em todas as programações que promove 
crescimento espiritual 

 

Aquilo que você FAZ fala mais alto do que 
aquilo que você DIZ!!! 


