
DISCIPULADO 
PROFUNDO



Quando Jesus nos deixou o 
andamento de  fazer discípulos Ele 
atentou para três detalhes:

IR – BATIZAR – ENSINAR

Pensando nesta ação do discipulado, 
relacionamos alguns dentre tantos 
mandamentos importantes que Jesus 
ensinou para serem abordados com 
seu discípulo. 



Lembre-se: um discipulado profundo e 
com qualidade é um processo gradativo e 
que não pode ser feito do dia pra noite.

Portanto requer paciência e a medida que 
a relação discípulo/discipulador aumenta, 
deve-se ir mais profundo.



ASSUNTOS QUE DEVEM SER
ABORDADOS NO DISCIPULADO



ASSUNTOS QUE DEVEM SER

ABORDADOS NO DISCIPULADO

• RELACIONAMENTO COM DEUS. 

Como está o seu tempo sozinho 
com Deus? 

Quanto tempo ele tira com Deus 
por dia? Quando? Onde? Como?



DINÂMICA PARA TSD
Mateus 6:25-34

1. Quais os mandamentos ou princípios no 
texto?

___________________________________________

2. Quais as promessas e as condições para 
alcançá-las?

___________________________________________

3. Qual o meu motivo de oração e escolhas 
baseadas no texto?
__________________________________________________



ASSUNTOS QUE DEVEM SER

ABORDADOS NO DISCIPULADO

• RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA.

Como ele (discípulo) se sente acerca de sua 
família? Sua esposa? Filhos? Irmãos? Pais? Está 
ganhando a sua Família para Jesus?    

Quanto tempo é tirado por dia com a Família? 

Tem culto doméstico? Como é? Ora todo dia 
com o cônjuge?

Está andando em amor sem grosserias, 
palavras duras, ou gritos em casa com o 
cônjuge e os filhos?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• RELACIONAMENTO COM SUAS AUTORIDADES 
ESPIRITUAIS E OUTRAS AUTORIDADES.

Tem alguma dificuldade de se submeter a 
alguma liderança? Como ele trata o pai? E o 
patrão? Lembre-se: ele não pode liderar se 
não sabe ser liderado.

Ele tem o costume de criticar as ações de sua 
liderança (em casa com os pais, na igreja, na 
escola, no trabalho)?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• RELACIONAMENTO COM COLEGAS DO 
MINISTÉRIO.

• RELACIONAMENTO COM SEUS LIDERADOS 
(discípulos e ovelhas).

• RELACIONAMENTO COM PESSOAS DO SEXO 
OPOSTO.

Ele se sente tentado? 
Tem alguma tentação de praticar qualquer ato 

sexual ilícito ou qualquer outro tipo de pecado?
Está tendo cuidado com seus pensamentos, 

palavras, ações, e olhos?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• RELACIONAMENTO COM DINHEIRO.

Compromisso de não amar o dinheiro .

Compromisso de dar dízimos e ofertas. 

Compromisso de ajudar os pobres e 
necessitados.

Atitude para com quanto recebe.

Integridade total no uso das finanças.

Administração geral e o uso de suas finanças.



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• ATITUDES DO CORAÇÃO.

Orgulho.

Desânimo.

Preguiça.

Tem alguma tentação para roubar, ou 
mesmo sutilmente pegar ou 
“emprestar” algo sem permissão?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

Tem mágoa ou ressentimento contra alguém? 
Está andando em amor, paz, e perdão com 
todos?

Tem problemas de mentir, ou até soltar umas 
“pequenas” inverdades, enganar os outros, 
ou quando estiver contando alguma 
experiência, exagerando um pouco?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• USO DO SEU TEMPO.

Está tendo o cuidado em não gastar 
muito tempo assistindo televisão, lendo 
revistas, etc.?

Quando assiste televisão ou lê revistas, 
etc.? Está tendo muito cuidado com 
seus olhos e pensamentos?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• PRIORIDADES (NA VIDA, NO CHAMADO, NA 
ATUALIDADE, NO FUTURO, ETC.).

Como economizar tempo? Como dizer não 
“com muito amor”? Como aproveitar o 
tempo? Como organizar a agenda de uma 
forma eficiente? Como controlar sua agenda 
e não permitir que ela o controle? Como 
organizar as coisas para que não sejam 
esquecidas?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• VIDA MINISTERIAL.
Como vão os seus discípulos?
Tem M.D.A.3 pelo menos? Como vão os 

discípulos da 2ª geração?, 3ª geração?...até a 7ª 
geração seus discípulos estão sendo bem 
cuidados? (inclui todos os princípios de 
discipulado).  

Todos os detalhes na sua vida ministerial. Sabe 
fazer visitas? Para os Natanaéis?  Para os novos 
convertidos?  Para os outros?Está fazendo 
visitas? Como faz? 



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

É importante que você, discipulador, faça visita com 
o seu discípulo para demonstrar como fazer boas 
visitas. Vocês devem visitar pelo menos um 
Natanael (visita evangelística), e também pelo 
menos um novo convertido juntos. 

Como está o seu envolvimento na célula? Sucesso 
na Visão do M.D.A.? Tem a visão da Igreja Local? De 
Células? Do Discipulado? Seu M.D.A. está 
completo? Como está indo no trilho de liderança?

Além de sua Família, está ganhando seus parentes 
para Jesus? Está ganhando seus vizinhos para Jesus?



ASSUNTOS QUE DEVEM

SER ABORDADOS NO DISCIPULADO

• VIDA PROFISSIONAL.

No trabalho/emprego a importância de ser 
uma pessoa que trabalha de forma exemplar, 
se for empregado, que seja um empregado 
exemplar. 

Se sabe ouvir a voz de Deus, especialmente, 
no que se refere a vontade de Deus em 
assuntos tão importantes como: planos para 
sua vida, seu chamado ministerial, sua 
família, seu futuro, etc.



FAZER DISCÍPULOS É A MISSÃO DA NOSSA 
IGREJA

Na realidade fazer discípulos é o verdadeiro
“negócio” da nossa igreja e todo verdadeiro
cristão deve estar envolvido com essa tarefa.
Aliás, uma pessoa que não está fazendo
discípulos nem é um cristão normal.
Se você cresceu e agora está firme, é porque
alguém investiu tempo na sua vida e agora é a
sua vez de fazer o mesmo com outros.


