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CONTEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#1 - O segredo “dois a dois” 

Jesus ordenou a seus discípulos saírem dois a dois para pregar o Evangelho. Essa é uma estratégia 
sábia. Ninguém deve caminhar sozinho. Essa dupla é o discipulador e seu discípulo. Chamamos 
de “Discipulado 1/1”. 
 

Marcos 6:7 
Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade 
sobre os espíritos imundos. 
 
Marcos 6:12-13 
Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse;  
expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com 
óleo. 
 

Não fazemos dessa estratégia uma doutrina, mas observamos o princípio. O Senhor nos ordenou:  
 

Mateus 28:18-20 
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, 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 vos tenho ordenado. E eis que estou 
convosco todos os dias até à consumação do século. 
 

Realmente é muito melhor andarmos juntos, cuidarmos uns dos outros. Se é uma ordenança de 
Jesus, então obedecemos. Não discutimos, obedecemos em amor. 
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Responda: 
 
Você é discipulado na escola? Seu mestre te ensina e te faz prosperar? 
Você é ensinado no trabalho? Seu chefe te orienta e você prospera profissionalmente? 
Você foi discipulado por seus pais ou alguém que, com paciência, te ensinou a andar, falar, comer 
etc.? 
Da mesma forma, no conhecimento e vivência dos princípios eternos do Reino de Deus, 
precisamos ser discipulados. 
Decidimos pelo discipulado 1/1 por obediência, mas também por sabedoria e por amor aos 
nossos irmãos, que vão se tornando nossos amigos de aliança. 
 
OS PERSONAGENS UNIVERSAIS 
Tudo que passamos, alguém já passou. Tudo o que vivemos, a Bíblia ensina. Portanto, alguém 
pode nos mostrar o caminho. Alguém que já estudou, já viveu, já aprendeu e pode nos auxiliar. 
Não precisamos lutar desesperadamente, na tentativa de descobrir sozinhos ou “reinventar a 
roda”.  
O discipulador é alguém simples, que busca do Senhor e pode compartilhar as vitórias adquiridas 
pela vida na Palavra. 
 

2 Coríntios 1:4 
É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os 
que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos 
somos contemplados por Deus. 

 
A PERGUNTA PRINCIPAL NESTA LIÇÃO 
Você quer ser discipulado? 
 

Tiago 5:16 
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para 
serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.  

 
Orem juntos por uma aliança de lealdade, confiança, submissão e serviço mútuo.  
Lembrem-se de que o alvo é construir uma amizade pura, sincera, de aliança.  
 
A confiança é um fator inegociável. Tudo o que compartilhamos no discipulado é absolutamente 
confidencial e intencional; visa exclusivamente a edificação do discípulo para maturidade e 
frutificação.  
 
Transparência e lealdade andam de mãos dadas. 
 

 
O texto a seguir nos dá uma visão e direcionamento sobre quais assuntos serão colocados na luz, 
não para avaliação ou julgamento, mas para discipulado, crescimento e vitórias. 
 
Neste primeiro encontro, o objetivo é apenas de leitura. 
No decorrer da semana e dos próximos meses, esses assuntos serão cuidados. 
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O QUE É DISCIPULAR? 
 
Estes assuntos abaixo, estas e outras perguntas tão pontuais, fazem parte de uma caminhada de 
discipulado. O discipulador precisa ser um discípulo também, e deve ter vida com Deus para 
acessar o coração do discípulo. O discípulo deve ter humildade e renúncia aos pés da cruz, a fim 
de se expor a Jesus através das perguntas e desafios que nos conduzem para a santificação. 
 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM DEUS 
 
• Como está o seu relacionamento com Deus?  
• Como você se sente diante de Deus?  
• Qual é o seu tempo sozinho com Deus?  
• Quanto tempo você tira com Deus por dia? 
• Quando acontece este tempo de comunhão?  
• Onde acontece?  
• Como você conduz este tempo de relacionamento com Deus?  
• Como é o seu tempo de oração?   
• Como é o seu tempo de leitura da Palavra de Deus?  
• Como você cultiva mais intimidade com Deus?  
• O que você fala para Deus quando está em comunhão? 
• O que você tem ouvido de Deus? 
 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA 
 
• Como está a sua família?  
• Quais sentimentos você tem acerca de sua família?  
• Que tipo de relacionamento você tem com seu cônjuge?  
• Como você cuida de seus filhos?  
• Como você ser relaciona com seus irmãos?  
• Como você se relaciona com seus pais?  
• Você está ganhando a sua família para Jesus?     
• Quanto tempo você dedica à sua família por dia?  
• Quanto tempo e investimento é dedicado à sua família nos finais de semana?   
• Você realiza culto doméstico?  
• Como acontece este culto, ainda que não seja semanal?  
• Você ora com o seu cônjuge? Ele ora por você? 
• Você está andando em amor, sem grosserias, sem palavras duras ou gritos, em casa com 

o cônjuge e os filhos?     
 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM AS AUTORIDADES 
 
• Você tem alguma dificuldade para se submeter à liderança?  
• Como você trata os seus pais?  
• Que tipo de relacionamento você tem com seu patrão?  

 
 (Lembre-se você não pode liderar se não sabe ser liderado.) 

 
• Você tem o costume de criticar as ações de sua liderança em casa, na igreja, escola ou 

trabalho?  
• Como é o seu relacionamento com os colegas de escola, ministério, trabalho, vizinhança?  
• Você tem algum discípulo?  
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• Como é o seu relacionamento com seus discípulos? 
• Como você se relaciona com pessoas do sexo oposto?  
• Você se sente tentado emocionalmente ou sexualmente?  
• Você enfrenta alguma tentação referente a atos sexuais ilícitos ou qualquer outro tipo de 

pecado?  
• Como você tem cuidado dos pensamentos, palavras, ações, olhares, sentimentos, desejos, 

vícios…? 
 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM DINHEIRO 
 
• Você tem compromisso de não amar o dinheiro? 
• Você se preocupa com dinheiro? 
• Você tem receios de gastar ou investir dinheiro? 
• Você é muito preocupado em guardar dinheiro?  
• Como é o seu compromisso com dízimos e ofertas?  
• Você tem compromisso pessoal de ajudar pobres e necessitados?  
• Quais atitudes ou reações você tem quando ganha algo ou recebe dinheiro?  
• Como você expressa integridade no uso das finanças?  
• Como você avalia sua administração geral e uso das finanças? 
 
COMO VÃO AS ATITUDES DO CORAÇÃO 
 
• Como você lida com o orgulho?  
• Você é constantemente afetado por desânimo?  
• Você identifica preguiça em alguma área das suas atividades ou responsabilidades?  
• Você já passou por alguma tentação de roubo, ainda que seja a sutileza de pegar ou 

“emprestar” algo sem permissão?  
• Existe no seu coração ou na sua história mágoa ou ressentimento contra alguém?  
• Você está andando em amor, paz e perdão com todos?  
• Você tem algum problema com mentira ou “pequenas inverdades”? 
• Você já enganou alguém, mesmo que só contando um fato, exagerando um pouquinho?  
 
 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM O TEMPO, AGENDA PESSOAL 
 
• Como você administra seu tempo? 
• Quanto tempo do seu dia é gasto com televisão, revistas, internet, jogos, celular etc.?  
• Quando você assiste televisão ou lê revistas?  
• Você é faminto por notícias, filmes ou fotos na internet? 
• Você é atraído por piadas? 
• Que tipo de cuidado você tem com seus olhos e pensamentos?  
• Quais as prioridades da sua vida? 
• Quais as prioridades do seu chamado cristão? 
• Quais os seus investimentos para o futuro? 
• Como você economiza tempo?  
• Como você aproveita seu tempo?  
• Você consegue dizer “Não” quando necessário?  
• Como você organiza sua agenda semanal? 
• Como você trabalha para não ser controlado por compromissos? 
• Como você organiza as coisas para que não sejam esquecidas?  
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COMO VAI SUA VIDA MINISTERIAL 
 
• Como vão os seus discípulos?  
• Você tem pelo menos 3 discípulos? 
• Seus discípulos já têm discípulos? 
• Eles estão sendo bem cuidados no ensino dos princípios do Reino de Cristo?  
 
Detalhes na sua vida ministerial.  
 
• Você sabe fazer visitas?  
• Quais são os seus “Natanaéis”? 
• Você se encontra com alguém não convertido para proclamar o Evangelho? 
• Você se disponibiliza para visitar novos convertidos?   
• Como você se prepara para visitas? 
 
É importante que cada discipulador faça visitas com o seu discípulo, a fim de demonstrar como 
realizá-las de forma frutífera.  
É importante os discipuladores visitarem pelo menos um “Natanael” (visita evangelística) e pelo 
menos um novo convertido, junto com seus discípulos. 
 
COMO ESTÁ O SEU ENVOLVIMENTO NA CÉLULA 
 
• Como vai a sua Célula? 
• Qual o seu compromisso com os irmãos da Célula? 
• Sua participação na reunião semanal é constantemente comprometida ou prioridade 

absoluta? 
• Você se relaciona pessoalmente, em outros momentos, com irmãos da sua Célula? 
• Sua Célula tem a visão clara, correta, bíblica, acerca da Igreja local? 
• Sua Célula tem a visão clara, correta, bíblica, acerca das Células? 
• Sua Célula tem a visão clara, correta, bíblica, acerca do Discipulado? 
• Você reconhece crescimento espiritual e frutificação na sua caminhada? 
• Além da sua família, você tem testemunhado de Jesus para seus parentes?  
• Você está ganhando seus vizinhos para Jesus?  
 
Na vida profissional, no ambiente de trabalho, na vizinhança, há uma grande importância em 
sermos pessoas que trabalham de forma exemplar. Isso é testemunho inegável da presença do 
Reino de Cristo, do Espírito Santo vivendo dentro de nós.  
 
• Você tem cuidado deste testemunho? 
• Você sabe ouvir a voz de Deus? 
• Como Ele fala a você? 
• Você tem palavra clara de Deus acerca do seu futuro, de passos diários, condutas, valores, 

família, ministério…? 
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LONGANIMIDADE 
 
Longanimidade é um fruto do Espírito. 
Deus é longânimo. Ele é paciente, misericordioso e gracioso para conosco. 
Portanto, precisamos ser assim com todas as pessoas. 
 
Estas perguntas não representam uma obrigação, um alvo a ser alcançado rapidamente, para 
adquirimos mérito ou bençãos. Este é o processo de santificação. 
Dia após dia. Como a luz da aurora, brilhando cada vez mais. 
 
Tenha paciência, amor, longanimidade com você mesmo e com os discípulos. 
Os pequenos e diários passos, continuamente, valem mais que aparentes mudanças repentinas, 
grandiosas. 
 
Nunca desista de ninguém. 
Persevere. 
Ame incondicionalmente. 
 
 
 

 
Anote as observações, reações, dúvidas, feedbacks e compartilhe com seu Supervisor e os 
pastores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte do conteúdo “O QUE É DISCIPULAR”: MDA / Pr. Abe Huber  


