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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
1º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: FORMALIZAÇÃO DO DISICIPULADO

Nesta primeira reunião vocês farão uma formalização dos encontros do
discipulado. Este primeiro encontro é muito importante.
Ambos têm necessidades e “interesses”; faça uma lista do que vocês
esperam do tempo junto. Abaixo estão as listas sugestivas das expectativas de
ambos para o encontro semanal.
Conversem sobre o perfil do relacionamento de vocês – algumas direções:
Não deve ser um processo de um único sentido. “só o discipulador ensina”.
Pense no relacionamento como uma parceria e ore sempre um pelo outro.
Rejeite qualquer pensamento de um relacionamento de cima para baixo
Pratique a paternidade espiritual mas não permita práticas distorcidas.
Nunca deixe ser controlado ou controle a vida um do outro.
Lista de expectativas do Discipulador
1. Ajudar a edificar a auto-confiança e ouvi-lo.
2. Encorajar a devocional (oração e palavra) como estilo de vida.
3. Confrontar comportamentos negativos e ajudar a mudar seus valores.
4. Estar à disposição, ser exemplo e ajudá-lo a ser um discipulador.
5. Compartilhar o que Deus tem te ensinado com os textos e lições.
Lista de expectativas do discípulo
Pergunte o que ele espera do discipulado. Algumas das prováveis expectativas são:
1. Ajuda para livrar-se de maus hábitos e problemas complicados.
2. Como gastar tempo diário com Deus, como ouvir a Deus.
3. Ajudar a evangelizar amigos, vizinhos e membros da família.
4. Como liderar uma célula; evangelizar amigos e membros da família.
5. Compartilhar sonhos e planos para o futuro e orientações para decisões.
Faça um acordo Discípulo - Discipulador
Este acordo entre vocês é útil para que possam avaliar pelo menos uma vez ao mês
o desempenho. Abaixo os pontos para avaliação. (Escrevam e tenham em mãos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O dia do discipulado: ........................... e horário: .............................. do encontro semanal.
Permissão para o líder de célula ou pastor saber como confidente dos assuntos.
Escolher os modos dos encontros: se na casa / igreja / lanchonete/ etc.
Compromisso de orar um pelo outro pelo menos duas vezes por semana.
Memorização dos versículos da semana.
Fazer as leituras semanais e meditação dos textos bíblicos selecionados.
Interceder juntos pelos não crentes dos oikos, em cada encontro.

Orientações de como gastar a 01h com o discípulo.
1. 15min – Compartilhar eventos e situações pessoais da semana.
2. 05min – Recapitular o versículo memorizado.
3. 20min – Conversar sobre a lição da semana. Enviar antecipado a lição e
versículo para memorização.
4. 10min – Aplicação pessoal das verdades aprendidas a situações reais de vocês.
5. 10min – Intercessão e ministrar um ao outro e aos amigos-pessoas não salvas.
Texto para Memorização: Lucas 14.26

