
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perseveramos na visão, no ensino e nas conquistas do discipulado 1/1. Discipulado é mais que uma 
estratégia ou metodologia de encontro semanal para repassar lições. Envolve relacionamento, amizade, 
confiança e interdependência. Acontece no decorrer da vida, na caminhada das semanas e dos anos. O 
encontro semanal é mais uma das oportunidades de relacionamento e ministrações. 
 
Temos a opção de não nos abrirmos para alguém, ou de não cuidarmos de uma outra vida, mas Jesus 
disse:  
 

Mateus 28:18-20 
A Grande Comissão 
18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e 
na terra. 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. 
 

O apóstolo Tiago ensina:  
 

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. 

 
A transparência traz luz. Com a luz as trevas não prevalecem, o inimigo é vencido. 
 
O QUE VOCÊ APRENDEU COM A MINISTRAÇÃO “A ENERGIA VEM DE FORA”? 
Está claro para você que dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros? Você está disposto a 
trilhar um caminho de humildade e exercício do discipulado? 
 
Há um rio que corre, um fluxo que abençoa, quando nos submetemos, recebemos, somos transformados 
e cuidamos de mais alguém. 
 
O relacionamento é algo progressivo, orgânico, não imposto. Deixe que a sinceridade diante do Senhor, 
na firme resolução de caminhar em discipulado, faça brotar as necessidades e os momentos de perguntas 
e respostas. 
 
 
 
 

DISCIPULADO 1/1 
CONFESSAI-VOS UNS AOS OUTROS E ORAI UNS PELOS OUTROS! 

O princípio das curas, libertação e conquistas. 
A interdependência e o fluxo no mundo espiritual 
Aliança, confiança, serviço mútuo.  
Vinculados na videira. 
Como seu caráter se manifesta em família, no trabalho e em outros lugares, 
inclusive sozinho. 

 



ALGUNS DOS ASSUNTOS QUE PODEM E DEVEM SURGIR 
PERGUNTAS E RESPOSTAS DO DISCIPULADO 1/1 
 
 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM DEUS 
 
• Como você desenvolve seu relacionamento 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?  
• Que tipos de reações você tem diante de 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 é o relacionamento diário de vocês em família?  
• Quais sentimentos você tem acerca de sua família?  
• Como está o seu relacionamento 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 deveria 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?  
• 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…? Tem coragem de se abrir com alguém? 

 
COMO VAI SEU RELACIONAMENTO COM DINHEIRO 
 
• Você tem um 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 um 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?  
 
 
 
 
 
 
 



COMO VAI SUA VIDA MINISTERIAL 
 
• Como vão os seus discípulos?  
• Você tem pelo menos 1 discípulo? 
• 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?  
• 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 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…? 
 
 
AS 4 PERGUNTAS DESSA LIÇÃO 
 

1. Você entendeu o princípio bíblico do discipulado e a ordenança de Jesus? 
2. Mesmo que seja um desafio perseverar nesse princípio, você está disposto a abrir o 

coração e confessar, pedir ajuda, ser discipulado? 
3. Em quais questões o Senhor tem falado com você através das ministrações dos últimos 

domingos? 
4. Algum dos assuntos para perguntas e respostas colocados acima te importunam? 
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