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CON TEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#2 – Confessai-vos para serdes curados 

 

 
O discipulado 1/1 é uma ordenança de Cristo. Se ele é o nosso Senhor, então precisamos seguir 
o que é pedido. No discipulado, a confissão é fundamental. Não falamos de algo religioso, 
obrigatório ou imposto. Na amizade, no amor e serviço mútuo, contar com alguém para abrirmos 
o coração e recebermos conselho, ensino, discipulado, é vital, é bíblico. 
O crescimento espiritual é pequeno, se apenas frequentamos o culto dominical ou assistimos às 
ministrações. É necessário, no Corpo de Cristo, interação, serviço, amor prático. 
 

T iago 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.  
 
Provérbios 28:13 
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa e 
deixa alcançará misericórdia. 

 
N a l ição anterior vimos tópicos das conversas do discipulado. 
Quais desses assuntos você pode hoje compartilhar com seu discipulador? 
Faça a experiência.  
Escolha algum assunto para compartilhar, orem juntos e busquem os textos bíblicos que podem 
ajudar o discípulo a tomar atitudes, dar passos efetivos de mudanças, alinhando-se com a vontade 
de Deus. Veja como o Espírito Santo pode te conduzir na liberação da confissão. Livres de culpa, 
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enganos, desconhecimento, isolamento, compartilhando com quem você tem um vínculo, uma 
aliança de amor e serviço. 
O pacto de manter qualquer conversa ou assunto somente entre os dois é inegociável. O que 
falamos ao abrir o coração não pode ser exposto a ninguém, em circunstância alguma. A 
construção da confiança na parceria do discipulado é tópico de honra no Reino de Cristo. 
 
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 R ELACION AMEN TO 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 R ELACION AMEN TO 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 R ELACION AMEN TO COM AS AUTOR IDADES 
 
•  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.) 
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•  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?  
 
•  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 R ELACION AMEN TO COM DIN H EIR O 
 
•  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 COR AÇÃO 
 
•  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 R ELACION AMEN TO COM O TEMPO, AGEN DA 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?  



www.projetoadoradores.org 

•  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?  
 
 
COMO VAI SUA VIDA MIN ISTER IAL 
 
•  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 EN VOLV IMEN TO N A 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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Será oportuno e importante vocês comparti lharem com seus l íderes e com 
os pastores, como foi a experiência desse discipulado hoje.  
Importante também, levar os assuntos mais dif íceis para que os l íderes e 
pastores possam tomar conhecimento e auxil iar no discipulado. 
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