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Relacionar-se
É a prática intencional
de formar discípulos 
por meio de contatos 

pessoais. 



Acolher
É o conjunto de atitudes 
intencionais de levar o 

RD a se envolver na vida 
em igreja.



Intercessão
É o investimento 
intencional de 

oração.



RELACIONAMENTO DISCIPULADOR

ZELAR PELA PESSOA:
Doando nossas vidas em 

favor dos outros



Zelar
É intencionalmente 
agir em favor do 

outro.



“Ninguém tem 
maior amor do que 

aquele que dá a 
própria vida pelos 

seus amigos”
João 15.13



A vida como igreja significa 
levar os fardos uns dos 

outros e que por meio do 
discipulado temos o cuidado 
de ajudar os discípulos em 
todas as áreas de sua vida, 

zelando para que seu 
desenvolvimento espiritual 
flua naturalmente por meio 

Zelar



Zelar pelo Discípulo significa 
amá-lo com o amor de Jesus. 

Cuidar dos discípulos de forma 
paternal. É investimento 

intencional de vida na vida. 
Significa estar disposto a se 

sacrificar para fazer com que o 
discípulo obtenha crescimento 

pessoal.

Zelar



 É importar-se com 
cada discípulo, 
dedicando-lhe tempo -
Lucas 24.13-15

 É aproximar-se dos 
discípulos e 
acompanhá-los a fim 
de cuidar deles - Lucas 

Na Prática



 É fazer perguntas 
chaves - Lucas 24.17

 É estar disposto a ouvir 
o discípulo - Lucas 
24.19a

Na Prática



 É esclarecer com a 
Palavra o que não está 
claro para o discípulo -
Lucas 24.27

 É tornar Cristo 
revelado ao seu 
discípulo - Lucas 24.31

Na Prática



Contate seus discípulos
Coloque-se à disposição
Dê um tempo de qualidade
Demonstre zelo
Zele por meio da oração
Acompanhe o progresso 
Esteja presente em momentos especiais

Na Prática



RELACIONAMENTO DISCIPULADOR

Ensinar o Evangelho: 
A importância do 

Discipulador
Atos 8.26-46



Ensinar o Evangelho 
é transmitir 

intencionalmente os 
ensinos bíblicos.



Ensinar o Evangelho

Por meio do discipulado 
é possível concentrar o 

ensino bíblico nas 
necessidades 

específicas de cada 
indivíduo. 



Métodos de 
ensino de Jesus

 Exposição das Escrituras (Lc 24.32)
 Palestras/Sermões (Lc 6.20, Jo 13 a 18)
 Resposta a dúvidas e aplicações (Mt 18.1,2, Lc 21.7)
 Exemplo (Lc 11.1, Jo 13.3ss; 9.1-6)
 “Na caminhada” (Mt 8.5-12; 19.22,23)   



O que Usar?



RELACIONAMENTO DISCIPULADOR

SOLICITAÇÃO DE CONTAS
Em busca do aperfeiçoamento 

dos discípulos
Efésios 4.11-16



Solicitar Contas 
É o processo intencional de 

verificação pelo qual o 
discipulador identifica quais 

áreas da vida do RD 
precisam ser mais 

trabalhadas.



É o acompanhamento 
do desenvolvimento 

do discípulo por meio 
da transparência 

completa em áreas 
especificas da vida.

O que é?



O fundamento da solicitação 
de contas é o 

aperfeiçoamento do 
discípulo. Por meio dessa 

esfera, o discipulador busca 
encorajar o RD ao 

crescimento em cada área 
de sua vida.

Fundamento



 Solicitar Contas é fazer o 
discípulo refletir sobre os seus 
erros e corrigi-los à luz dos 
valores do Reino de Deus –
João 8.7b

 Solicitar Contas é a 
oportunidade de ajustar os 
conceitos equivocados dos 
discípulos – Lucas 10.17

Importância



A prestação de contas 
expõe os pensamentos 
do discípulo de modo 
que o discipulador possa 
ajudá-lo, corrigindo os 
conceitos equivocados e 
alinhando-os aos valores 
do Reino de Deus.

Importância



“Se negligenciamos a dor, 
sofremos. Mas se 

negligenciarmos nosso 
caráter, não permitindo que 

ele seja examinado por outro 
homem de Deus, as pessoas 

do Reino de Deus vão sofrer”
Kenny Luck

Importância



GUIA PARA O ENCONTRO DISCIPULAR – VIDA NA VIDA 

1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA 

1 – Como está o seu 

relacionamento com Deus? Seu 

tempo devocional, leitura da 

Palavra e Oração? 

2 – Compartilhou o amor de 

Jesus e da mensagem do 

evangelho nos últimos dias com 

pessoas não cristãs? 

3- Tem se preocupado demais 

com a opinião dos outros?  

Existe algo importante que você 

queira compartilhar para que eu 

ore com você durante esta 

semana?

1 – Deu atenção apropriada a 

sua família? Como está seu 

relacionamento com os pais? 

Como demostrou amor ao 

cônjuge? (Se casado). Como se 

relacionou com os filhos?

2 – Na saúde emocional: cedeu a 

algum mau hábito? Envolveu-se 

com algum vício?

3 – Nutriu no seu coração 

sentimentos como amargura, ira, 

etc.? Precisa perdoar ou pedir 

perdão a alguém?

Existe algo importante que você 

queira compartilhar?

1 - Como tem lidado com sua 

sexualidade? Evitou 

pensamentos impuros e 

exposição à pornografia?

2 – Foi cuidado nas palavras? 

Falou a verdade em amor? Falou 

mal de alguém? Falou demais? 

Deveria ter falado e omitiu 

alguma coisa importante?

3 – Tem desenvolvido 

relacionamentos significativos, 

abençoando e sendo 

abençoado? Tem sido 

transparente com o seu PGM?

Existe algo importante que você 

queira compartilhar?

1 – Como você está lidando com 

as finanças? Ficou insatisfeito 

com seus bens? Cobiçou bens 

dos outros? Gastou mais do que 

devia?

2 – De que maneira tem lidado 

com seus líderes na vida 

profissional, eclesiástica e 

política?

3 – Tem marcado sua geração 

com meu testemunho? Tem 

renunciado algo em favor da 

obra de Deus?

Existe algo importante que você 

queira compartilhar para que eu 

ore com você durante esta 

semana?



APROFUNDANDO RAÍZES
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1 – Olhando para o impacto que a igreja
primitiva experimentou em Atos 2.44-47, em
sua opinião por que isso não tem
acontecido na maioria de nossas igrejas?

2 – Ao seu ver, porque temos tanto medo
de viver um princípio como o da
Solicitação de Contas no RD?


