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1 COMO LIDAR COM PESSOAS EM CRISE
Ansiedade – Estabeleça comparações, abordando sentimento de culpa, traumas de infância ou fracasso de
algum ideal, procurando remover causas referentes ao primeiro dia de trabalho, viagem ou nova realidade
social como casamento (Mt 6.25-34; Sl 37.5; Pv 24.10; Rm 14.23; Ef 6.10; 1Pe 5.7).
Baixa autoestima – É o retrato mental da alma, fale de sua importância para Deus e a morte de Jesus pela
vida (Pv 23.7; Gn 1.26,27; Rm 8.16).
Depressão – Prisão da mente, frustração, sentimento de perda ou traição pessoal. Fale firmemente a Palavra
de Deus, enfrentando os pensamentos contrários, resistindo em nome de Jesus, exortando a pessoa a não se
isolar, a cuidar-se, a definir objetivos uteis sociais e a orar a Deus (Hb 11.1; Sl 37.5; Tg 4.7; Fl 4.8; 1Co 3.16;
1Ts 5.17)
Culpa – Envolve problemas psicológico e íntimos de remorso ou auto condenação; nesses casos deve se
cuidar do uso do EU e TU, pois a pessoa pode se sentir ofendida ou com complexo de inferioridade e partir
para agressão. Ouça com amor sem radicalismo ou preconceito, seja amável, sincero, use da mansidão e do
temor a Deus e peça sempre a sabedoria do Espirito Santo.

2 ALVOS PARA O DISCIPULO NOVO CONVERTIDO





Experimentar a plenitude do Espírito Santo.
Aprender a manusear a Bíblia; estudando-a (leia a Bíblia diariamente – comece no Novo Testamento).
Orar diariamente – oração é uma sala direta do trono.
Adorar através do Louvor.

3 ORIENTAÇÃO PARA O FILHO ESPIRITUAL A REPEITO DA HIERARQUIA NO MINISTÉRIO MDA DA
IGREJA DO AMOR
O Pastor Titular é quem deve capitanear o MÉTODO DE DISCIPULADO UM A UM. Os supervisores fazem o
mesmo em sua área, distrito ou rede. Isso não pode ser apenas feito por um ministério. A igreja precisa
respirar DISCIPULADO UM A UM, todos precisam ser envolvidos na tarefa de fazer discípulos, pois isso é
essencial a vida da igreja.
4 SUGESTÕES PARA QUE SEU FILHO ESPIRITUAL TENHA UMA VIDA DE ORAÇÃO
- Defina um horário (preferencialmente de manhã, quando se está descansado e sua mente tem maior
tranquilidade).
- Escolha um lugar tranquilo, onde você possa ficar sozinho.
- TSD – Tempo a Sós com Deus. Todo discípulo precisa ter esse tempo a sós com Deus.
- Faça uma lista dos pedidos de oração, ore por você e por outras pessoas.
- Leia a Bíblia antes de orar, pense sobre o texto lido.

5 ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS A SEREM TRABALHADAS NO MDA
Seu Filho Espiritual deve:
- Congregar semanalmente na igreja (frequentar a igreja regularmente é saudável).
- Participar de uma Célula.
- Aprender a lidar com a tentação.
- Falar com outros sobre Jesus.
6 O ALVO DA MULTIPLICAÇÃO DE PAIS E FILHOS ESPIRITUAIS

Nosso alvo é a multiplicação.
Num tempo onde a multiplicação de muitas igrejas locais é feita simplesmente através de campanhas
evangelísticas ou cultos evangelísticos, onde os crentes são convidados a levar alguns visitantes em cultos
regulares e onde a grande responsabilidade pelo crescimento e multiplicação é exclusivamente dos pastores
e evangelistas, pois o povo transfere aos mesmos esta responsabilidade, a Igreja do Amor trabalha na contra
mão de tudo isso, em nossa igreja entendemos que o ministério está nas mãos do povo, por isso trabalhamos
para termos todos discipulados e vermos todos se transformando em líderes compromissados.
Vamos pensar numa igreja onde se usa o DISCIPULADO UM A UM. Numa igreja com 100 crentes
comprometidos com o DISCIPULADO UM A UM, se cada um, num ano, ganhar uma única alma, decorrido
esse tempo, terá dobrado o número. No primeiro ano haverá 200 crentes; no segundo 400; no terceiro 800;
no quarto 1600; no quinto 3200; no decimo ano seremos 102 mil e 400 pessoas.
Precisamos aprender a multiplicar. É o mandamento de Deus para cada crente. Nas palavras do Pastor Elvis
de Oliveira, discípulo do pastor Abe Huber, uma pessoa que durante um ano não ganha uma única alma para
Cristo está doente, seu cristianismo esta falido, vive-se uma vida cristã sem valor. Jesus nos chamou a
multiplicação. Se você não multiplica, não faz discípulos, e assim está deixando de cumprir a grande
comissão.

