
A Prática do Discipulado: 
 

Discipulando Grupos específicos 



Como funciona um  

Grupo de Discipulado? 

http://translation-blog.multilizer.com/language/pt/user-manual-is-a-challenge-foreign-language-user-manual-is-a-nightmare/ 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

http://www.sibbp.com.br/ministerios/1/ 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

https://andradekarllos.wordpress.com 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

http://ibab.com.br/ministerios/pastoral 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

http://www.astuciadeulisses.com.br/as-frageis-vestimentas-do-convivio-social/ 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

http://ministerio-c-adolescentes.blogspot.com.br/2013_09_01_archive.html 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

http://semeandorccpdf.blogspot.com.br/2014/11/grupo-de-oracao-formacao-do-
coordenador.html 



Como funciona um Grupo de Discipulado? 

http://www.aacarmosion.com/2011/11/iguais-porem-diferentes.html 



Discipulando Jovens 

Discipulando Jovens 

http://www.midiatismo.com.br/midias-sociais/pelo-o-que-os-jovens-estao-
abandonando-o-facebook 

Influência 

Ser igual ou ser diferente Crises de Fé Pressão do Grupo 

Noivado - Escolhas Casamento 

Sexo antes do cas. Competição Conflitos  Familiares 

Trabalho Dinheiro Dependência 

Testemunho 

libertinagem Faculdade Amizades 

Namoro 



Discipulando  Adultos 

Discipulando Adultos 

http://www.tecidiomas.es/adultos 

Vida conjugal Emprego Finanças 

Filhos Trabalho Prioridades 

Honestidade Fidelidade a Deus Tempo 

Prioridade no Tempo com Deus 



Discipulando Idosos 

Discipulando Idosos 

http://www.portaldaenfermagem.com.br/plantao_read.asp?id=3615 

Vida Saúde Envelhecer 

Solidão Perdas Desafios e Superação 

Tempo 



Discipulando  Adolescentes 

Discipulando Adolescentes 

http://blogdobetosantamaria.blogspot.com.br/2015/01/dicas-para-lidar-
melhor-com-filhos.html 

Transformações Conquistas 

Desafios Gigantes e Angustiantes 

Vestibular 

Escolhas Profissionais 

Namoro Sexo 

Internet Conflitos Crise de Fé 

Bulling Perseguições 

Conflitos com os Pais 



Discipulando  Pre-Adolescentes 

Discipulando Pré-Adolescentes 

http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2012/09/26/o-
mundo-e-dos-pre-adolescentes/ 

Estudo 

Convívio 

Menos Compartilhamento 

Professor Oportunidade 



Discipulando  Mulheres 

Discipulando Mulheres 

http://naturalcoaching.blog.com/2012/01/12/por-que-e-so-para-
mulheres/ 

Estudo Oração 

Compartilhar 

Cuidado com a Murmuração Crescimento 

Potencial Gigante Impactar a Vida Família 

Vida de Devocional e Oração 



Discipulando  Homens 

Discipulando Homens 

https://universouniversal.wordpress.com/tag/dom-da-profecia/ 

Arrancar um Compartilhamento e uma Intimidade 

Sabedoria - Convívio - Exposição 

Homens são Fechados 

Encontros Impactante 

Vida Devocional 



Discipulando  Filhos 

Discipulando Filhos 

http://lardocelar.org/dia-15-familia-lugar-de-filhos-abencoados/ 

A vida em casa com os filhos pode e deve ser um Discipulado Constante 

Atrás de Máscaras Exigir X Viver 

Grandes Seguidos Motivo do Distanciamento 

Exemplo - Discípulo  - Filho 

Sejam pois meus imitadores como eu o sou de Cristo. 

Decepções São Destrutivas  X  Bom Exemplo é Edificante 



Discipulando  Familiares 

Discipulando Familiares 

http://www.94fm.com.br/ritmodamanha/2011/04/28/tema-do-dia-dia-da-sogra/ 

Cuidados Configurações Desaconselhadas 

Genro – Sogra/Sogro Filho - Pais 

Nora Irmãos Primos 

Santo de casa não faz milagre 

Esposa Junto Com Marido 

Conflitos Familiares 



Discipulando  Novos  Convertidos 

Discipulando Neófitos 

http://pichiliani.com.br/2013/09/primeiros-passos/ 

Primeiros Passos 

Afinal, salvo ou não? 

Uma nova identidade 

Um desmancha prazeres? 

Como vencer as tentações? 

Como ouvir a voz de Deus? 

Se eu quiser falar com Deus... 



Discipulando  Novos  Convertidos 

Discipulando Neófitos 

http://pichiliani.com.br/2013/09/primeiros-passos/ 

O Corpo Vivo 

O caminho para ser grande 

Vivendo para o propósito de Deus 

Lidando com o EU: 
 

Ira;  

Amargura;  

Inveja;  

Ciúmes;  

Cobiça; 

Ganacia. 



A REPRODUÇÃO DO 
CARÁTER DE CRISTO 



Vídeo Min. Discipulado 

 





MISSÃO: 

 Fornecer estímulos, treinamentos 
e acompanhamentos que 

promovam a formação de grupos 
de discipulado que desenvolvam 

a vida cristã autêntica. 



Os propósitos 





Conhecer 
 

todo discípulo precisa desenvolver-se e 
chegar à maturidade cristã, e para isso é 
necessário conhecer as Escrituras. 

Estudar a Bíblia é essencial  

para que as bases, da fé e 

dos valores, sejam bem  

fundamentadas e se  

conheça o caminho que o 

Senhor quer que seus filhos trilhem. 



  
“E as coisas que me ouviu 

dizer na presença de 
muitas testemunhas, confie 
a homens fiéis que sejam 

também capazes de 
ensinar a outros.” 

2Tm 2:2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Mas você tem seguido de 
perto o meu ensino, a minha 
conduta, o meu propósito, a 

minha fé, a minha paciência, o 
meu amor, a minha 
perseverança... 

2Tm 3.10 



Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
Ensinando-os a guardar todas as 

coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. 

Amém.  

Mateus 28:19-20 



Programa 
Novos na fé 

Cristãos mais experientes 

Formação de Líderes 

PONTO DE PARTIDA CONHECER FOCAR 

Mapa de Vida Bases da fé 
Práticas Espirituais 

Atitudes Cristãs 

Estudos direcionados 
conforme necessidades 
identificadas no grupo 

PONTO DE PARTIDA CHECAR FOCAR 

Mapa de Vida Bases da fé 
Práticas Espirituais 
Atitudes Cristãs 

Estudos direcionados 
conforme necessidades 
identificadas no grupo 

PONTO DE PARTIDA CHECAR EQUIPAR 

Mapa de Vida Bases da fé 
Práticas Espirituais 
Atitudes Cristãs 

Estudos direcionados para 
a preparação e 

capacitação de líderes 



Conteúdo 

•Salvação e segurança da salvação 
•Nossa nova identidade – quem 
somos em Cristo? 
•As Escrituras 
•Tentações e Pecado 
•Igreja – corpo de Cristo 

Bases da fé 



•Oração 
•Devocional 
•Serviço 
•Proclamação 
 

Práticas Cristãs 

Conteúdo 



•Humildade/orgulho/egoísmo 
•Perdão/amargura/ira 
•Honestidade/integridade/Consciência 
•Finanças/dívidas/ganância 
•Pureza/luxúria 
•Inveja/ciúmes 

 

Atitudes Cristãs 

Conteúdo 



Viver 
 

o conhecimento deve levar o  

discípulo à prática da Palavra. 

Cada conceito, valor, princípio  

ou doutrina estudado deve ter  

implicações diretas no modo de  

viver, moldando o coração,  

renovando a mente e  

mudando atitudes. 



Ninguém o despreze pelo 
fato de você ser jovem, 

mas seja um exemplo para 
os fiéis na palavra, no 

procedimento, no amor, na 
fé e na pureza. 

1Tm 4.12 



Atente bem para a sua própria 
vida e para a doutrina, 

perseverando nesses deveres, 
pois, fazendo isso, você 
salvará tanto a si mesmo 
quanto aos que o ouvem.  

1Tm 4.16 



Mas você tem seguido de perto o meu 
ensino, a minha conduta, o meu 
propósito, a minha fé, a minha 
paciência, o meu amor, a minha 

perseverança, 
as perseguições e os sofrimentos que 
enfrentei, coisas que me aconteceram 

em Antioquia, Icônio e Listra. 
2Tm 3.10-11 



Conviver 
 

Através dos relacionamentos é possível perceber o 
conhecimento adquirido sendo  

colocado em prática e fazendo  

diferença na vida de cada um.  

O relacionamento é  

importante para que o  

conhecer e o ser conhecido,  

o edificar e o ser edificado  

aconteçam aconteçam na vida  

do discípulo e do discipulador. 



Dou graças a Deus, a quem sirvo com 
a consciência limpa, como o serviram 
os meus antepassados, ao lembrar-
me constantemente de você noite e 

dia em minhas orações. 
Lembro-me das suas lágrimas e 

desejo muito vê-lo, para que a minha 
alegria seja completa.  

2Tm 1.3-4 



Mas você tem seguido de perto o meu 
ensino, a minha conduta, o meu propósito, 

a minha fé, a minha paciência, o meu 
amor, a minha perseverança, 

as perseguições e os sofrimentos que 
enfrentei, coisas que me aconteceram em 

Antioquia, Icônio e Listra. Quanta 
perseguição suportei! Mas, de todas essas 

coisas o Senhor me livrou! 
2Tm 3.10-11 



Multiplicar 
 

todo aprendizado deve ser  

compartilhado. Cada seguidor de  

Cristo é chamado a fazer outros  

seguidores. Ao mesmo tempo em que  

o ciclo que se completa ele  

também se renova, pois são  

discípulos gerando discípulos. 



“E as coisas que me ouviu 
dizer na presença de 

muitas testemunhas, confie 
a homens fiéis que sejam 

também capazes de 
ensinar a outros.” 

2Tm 2:2 
 



Se você transmitir essas 
instruções aos irmãos, será um 
bom ministro de Cristo Jesus, 
nutrido com as verdades da fé 
e da boa doutrina que tem 

seguido. 
1Tm 4.6 





- Resultado de pesquisas de interesse 
- Iniciativa pessoal – quero participar de 
um grupo 
- Iniciativa de um grupo – temos um grupo 
interessado e precisamos de um 
discipulador 
- Encaminhado por algum ministério 

 

COMO SE FORMAM OS GRUPOS 



- Cada grupo deverá ser composto de 3 a 
4 pessoas mais o discipulador. 
- É possível que tenham o discipulado 1x1 
também, o que dependerá da necessidade 
de cada um, como também grupos 
maiores – fogem ao padrão proposto, mas 
é possível. 
- Homens discipulam homens e mulheres 
discipulam mulheres. 

 

COMPOSIÇÃO 



-  Cada grupo deverá ter dia e horário 
definido para que os encontros 
aconteçam.  
-  Os encontros poderão ser semanais ou 
mesmo quinzenais.  
-  Quanto ao local, o próprio grupo 
definirá onde realizar os encontros. 

ROTINA 



-  Seguir a proposta sugerida pelo ministério. 
-  O Discipulador tem a liberdade de trabalhar 
alguns temas que julgar importantes. 
-  O ministério 
     > disponibiliza materiais 
     > sugere materiais 
     > avalia novas propostas de materiais 
      

CONTEÚDO 



-  Sugestões de material para leitura para o 
discipulador 
 
-  Treinamento e capacitação para o discipulado 
 
-  Suporte aos grupos 

O Ministério Oferece 



Organograma do Ministério de 
Discipulado IBCU 

DISCIPULADORES 



Muito 
obrigado pelo 
seu tempo!! 


