
COMO DISCIPULAR O
NOVO CONVERTIDO



• Comece explicando o que é Discipulado.

• A importância do mesmo para a vida 
dele. 

• Um novo convertido sempre vai querer 
ser discipulado, motive-o bastante.

• Explique os benefícios que o discipulado 
trará na vida dele e como será muito 
gostoso e edificante se encontrarem 
toda semana para estudar a bíblia.

• Seja flexível.



O MATERIAL USADO E O 

DISCIPULADO INICIAL



• Livro “Acompanhamento Inicial”;

• Manual do Discipulador;

• Livro “Bem-vindo à Família” 
Ralph Neighbour Jr.;

O MATERIAL USADO E O 

DISCIPULADO INICIAL



• Estudar um livro que seja resposta 
e ajuda para áreas carentes do 
discípulo (pureza, como criar filhos, 
como perdoar, finanças, como 
relacionar-se com seus líderes);

• Assistir juntos pregações e 
mensagens recomendadas pelos 
nossos pastores;

O MATERIAL USADO E O 

DISCIPULADO INICIAL



MAIS IMPORTANTE QUE O MATERIAL É A

REALIDADE ESPIRITUAL



• Muito tempo com Deus buscando 
intimidade com o Espírito Santo e 
Sua Palavra (principal segredo);

• Orar diariamente pelo seu 
discípulo;

MAIS IMPORTANTE QUE O MATERIAL É A

REALIDADE ESPIRITUAL



• É indispensável que você esteja 
produzindo frutos, os Frutos do 
Espírito (Gálatas 5:22-23) e o fruto 
ministerial. Você não poderá 
reproduzir na vida de seu discípulo 
aquilo que você não é;

MAIS IMPORTANTE QUE O MATERIAL É A

REALIDADE ESPIRITUAL



• Se santifique em favor dos seus 
discípulos (João 17:19);

MAIS IMPORTANTE QUE O MATERIAL É A

REALIDADE ESPIRITUAL



O QUE FAZER EM CADA
ENCONTRO SEMANAL



• Em casa antes de você encontrar 
com o novo convertido, sempre ore 
e peça a direção do Espírito Santo;

• Seja sempre agradável e se mostre 
interessado na vida em geral do 
seu discípulo e em especial no seu 
relacionamento com Deus;

O QUE FAZER EM CADA
ENCONTRO SEMANAL



• Antes de cada lição, ore com o novo 
convertido. (Ele já estará aprendendo 
orar);

• Seja sensível a qualquer pergunta ou 
dúvida ou problema que o discípulo 
esteja enfrentado;

• Pergunte se ele estudou a lição que você 
indicou;

O QUE FAZER EM CADA
ENCONTRO SEMANAL



Faça as seguintes perguntas antes

de iniciarem a lição:

• Qual aspecto da lição chamou sua 
atenção ou mais falou com você?

• Há algum ponto que não entendeu 
muito bem? Qual?

O QUE FAZER EM CADA
ENCONTRO SEMANAL



• Estuda dando ênfase aos pontos 
importantes, ajudando a aplicar 
as verdades aprendidas para o 
dia-a-dia do seu discípulo, mas 
cuidado, não passe meia hora 
pregando;

O QUE FAZER EM CADA
ENCONTRO SEMANAL



• Se o novo convertido souber ler 
bem, deixe que ele faça 
basicamente toda leitura, tanto 
no livro do discípulo como na 
Bíblia;

• Ore encerrando o encontro;

O QUE FAZER EM CADA
ENCONTRO SEMANAL



NÃO ESQUEÇA!



• As respostas são encontradas 
somente nos textos sublinhados;

• Em cada encontro ajude o novo 
convertido a encontrar pelo 
menos 2 textos para que ele 
aprenda a manusear a Bíblia;

NÃO ESQUEÇA!



• Passe por toda a lição. É bom o 
discípulo ver tudo outra vez e 
verifique se as respostas estão 
corretas e corrija o que for 
necessário;

NÃO ESQUEÇA!



• Não dê logo a resposta quando o 
novo convertido não acertar. Leia 
o texto outra vez e ajude o seu 
discípulo no que for necessário;

NÃO ESQUEÇA!



• Durante as lições você vai 
encontrar algumas orientações no 
seu manual para você seguir, 
conheça-as bem antes de 
encontrar com seu discípulo, não 
leia para ele. Apenas faça o que o 
está sendo orientado;

NÃO ESQUEÇA!



Seu sucesso como discipulador não 
é medido somente se você passa e 
ensina bem o material, mas é por 
dois critérios básicos:

NÃO ESQUEÇA!



1. Principalmente pela qualidade e 
profundidade do relacionamento 
que existe entre você e o seu 
discípulo.

NÃO ESQUEÇA!



2. E pelo desenvolvimento e 
crescimento do discípulo na visão 
de fazer outros discípulo e se 
reproduzir em outras vidas, o alvo 
para todo discipulador é levar seu 
discípulo a ter MDA 3. (Ser 
discipulador de três pessoas);

NÃO ESQUEÇA!



• Deixe claro para seu discípulo que 
ao concluir este livro não significa 
que acabou o discipulado. Tem 
ainda outros níveis;

NÃO ESQUEÇA!



• Entregue o livro do discipulado 
inicial na secretaria da igreja 
devidamente preenchido e com 
todos os dados pessoais do seu 
discípulo para ser impresso o 
certificado de conclusão do 
discipulado inicial;

NÃO ESQUEÇA!





• O Espírito Santo é o discipulador
principal de todo cristão.

• O Espírito Santo sabe exatamente 
o que seu discípulo está 
precisando. 



• Seja sempre muito sensível à voz 
do Espírito Santo ao aconselhar o 
seu discípulo.


