
Você é exemplo? Fabio GrigorioDiscipulado em Ação

O Senhor Jesus nos deixou a grande tarefa de fazer discípulos, de fazer 
seguidores de Cristo (Mt 28.18-20). Entendemos o discipulado não como uma 
opção de trabalho a ser desenvolvido em uma igreja, mas sim como uma 
ordem a ser obedecida. Nossa responsabilidade não é apenas falar de Cristo, 
mas também investir tempo ensinando.

O apóstolo Paulo escreve para Timóteo uma orientação quanto a 
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formação de discípulos: “E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, 
confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.” (2Tm 2:2).

Há na IBCU um ministério cujo foco tem sido na capacitação de discipuladores e formação de 
grupos de discipulado. Pelo menos quatro propósitos deverão ser priorizados por cada grupo de 
discipulado, a fim de que tenhamos cristãos maduros espiritualmente, aptos para toda boa obra e 
frutificando onde quer que estiverem, através da atuação e transformação promovidas pelo nosso 
bondoso e gracioso Deus, na vida de cada um.

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

PAULO ADOLFO E RAQUEL

Pedido de Oração:
Oremos pela Conferência Missionária que 

acontecerá dia 24,25 de maio.

Sertão 
e ajude  nos!

Passe pelo 

Chá da

20 de Maio às 14h30
Local: Tenda da IBCU

Melh  r I dade
Você é nossa convidada,traga suas amigas!

Conf irmar presença:
Cleide: 3289-2495 | 99904-1400
Paula: 3203-4186 | 99111- 3871

Que o Senhor nos capacite e direcione neste ministério e a todos os que estão envolvidos 
neste grande projeto de Deus.

Caso você queira alguma informação a mais, entre em contato que teremos o maior prazer 
em atender o que estiver ao nosso alcance.

Ministério de Discipulados IBCU
discipulado@ibcu.org.br

Conhecer
Todo discípulo precisa desenvolver-se e chegar à maturidade cristã, e 

para isso, precisa conhecer as Escrituras. Estudar a Bíblia é essencial para 
que as bases, da fé e de valores, sejam bem fundamentadas e se conheça o 
caminho que o Senhor quer que seus filhos trilhem. Todo discipulado deve 
ter como propósito estudar a Palavra de Deus (Mt 28:20a)

Viver
O conhecimento deve levar o discípulo à prática da Palavra (Tg 1.22). 

Cada conceito, valor, princípio ou doutrina estudado deve ter implicações 
diretas no modo de viver, moldando o coração, renovando a mente e 
mudando atitudes.

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 na vida do discípulo e do 
discipulador (Pv 27.17).

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, discípulos gerando discípulos (2Tm 2.2)
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