


• Deus tem sonho?

• Qual é o sonho de 
Deus?

• Qual o principal sonho 
de Deus?



O sonho de Deus é que 
tenhamos um mentor, um 
discipulador sobre nossas 

vidas. Esse sempre foi o sonho 
d’Ele desde o início.



• Fosse como um Amigo
• Fosse como um conselheiro;
• Que fosse um treinador;
• Que fosse um referencial e uma
inspiração;
•Que tivesse a coragem de dizer o
que precisamos ouvir.



Nesse sonho, Deus planejou que 
nossos pais fossem essas pessoas.



Porém alguns pais falharam 
em desempenhar, à altura, o 
seu papel de mentor e 
discipulador, entretanto não 
deram por que não 
receberam.



Você só poderá alcançar o seu 
potencial máximo, se você 
tiver alguém assim sobre a 
sua vida.

Provérbios 4:1-13, 20-27; 6:20-23



SENDO PAIS E MENTORES PARA 
NOSSOS DISCÍPULOS

• Nossos discípulos precisam ser 
ter certeza do nosso amor por 
eles.

• Presenteando-os.
• Ajudando-os quando 

precisarem.



SENDO PAIS E MENTORES PARA 
NOSSOS DISCÍPULOS

• Não deixando passar 
necessidades.

• Estar presente nos momentos 
alegres e tristes.

• Oferecendo confiança.



SENDO PAIS E MENTORES PARA 
NOSSOS DISCÍPULOS

Devemos tratá-los em 
todos os aspectos, 

amando e corrigindo.



A IMPORTÂNCIA DE UM 
DISCIPULADO DE QUALIDADE

Um discipulado feito com 
QUALIDADE é o segredo 

para uma vida cristã 
madura.



A IMPORTÂNCIA DE UM 
DISCIPULADO DE QUALIDADE

A qualidade do discipulado vem 
com a preparação e a 

preparação vem com a 
dedicação e a dedicação com a 
compreensão correta de que se 

trata de algo que Deus idealizou.



ASPECTOS DEUM DISCIPULADO
DE QUALIDADE

• Tem que ser profundo, 
criterioso e misterioso.

• Tem que ter equilíbrio entre o 
pessoal e o ministerial.

• O discipulado é uma via de 
mão dupla.



ASPECTOS DEUM DISCIPULADO
DE QUALIDADE

• O discipulado deve ser 
principalmente preventivo e 
não apenas curativo.



DISCIPULANDO COM QUALIDADE

• O discipulado não deve ser 
um fim em si mesmo, não 
discipulamos só por 
discipular.

• Há um objetivo e um 
propósito específico.



O DISCIPULADO E O ATUAL 
CONTEXTO SOCIAL

• É possível nos dias de hoje?

“Eu não tenho tempo”
“Sou muito ocupado”

Será possível levando em consideração 
nossa realidade social?



O DISCIPULADO E O ATUAL 
CONTEXTO SOCIAL

• Sim é possível!
• Qualquer pessoa que segue 

a Jesus em qualquer cidade 
no mundo, pode cuidar de 
duas ou três pessoas.



O DISCIPULADO E O ATUAL 
CONTEXTO SOCIAL

• SER e FAZER discípulos 
devem ser um estilo de vida 
para quem segue a JESUS!
Mateus 6:33



ALGUMAS SUGESTÕES DE 
HORÁRIOS PARA QUEM TEM 
UMA AGENDA MAIS CHEIA



• Encontrar depois da célula.
• Encontrar depois de um dos 

cultos de celebração.
• Encontro no almoço. 

Muitos trabalham no 
centro comercial e 
almoçam lá mesmo.



• Durante os intervalos de 
aulas no colégio ou na 
faculdade para os que 
estudam no mesmo lugar.


