LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
2º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: QUESTÕES IMPORTANTES A TRATAR!

Práticas do discipulado 1 a 1 das células.
O relacionamento é a chave do discipulado: fazemos discípulo de Cristo, levando-o a ter
todas as áreas de sua vida sob o controle de Cristo. Abaixo estão alguns tópicos sugestivos
para conversa e oração em todas as semanas de encontro. Vamos utilizar somente aquilo
que for aplicável, e outros pontos podem ser levantados por vocês.
Relacionamento Familiar - Casados
A esposa é submissa ao marido?
Marido é o cabeça fiel e amável?
Qual dia da semana vocês gastam somente como família? (Lazer)
Oram juntos ou tem culto doméstico semanalmente?
Os filhos estão crescendo com princípios?
O Marido sustenta a casa, ou pelo menos, se esforça 100% para isso?
Relacionamento familiar - Solteiros
É submisso aos pais?
Qual carreira pretende seguir e é fiel nos estudos e trabalho?
Namora ou faz côrte?
Apoia seus pais nas tarefas dos lares?
Vida Financeira
É fiel nos dízimos e nas ofertas? Oferta regularmente para missões mundiais?
Vida financeira está em ordem? - Tem alguma dívida?
É consumista? - O que você mais gosta de adquirir?
Você reserva/economiza pelo menos 20% do que ganha?
Vida Profissional
Já foi demitido? - Por quê?
É pontual e faz tudo com excelência?
Já recebeu promoções?
Quantos empregos teve nos últimos 5 anos?
Ministerial - Cristão de tempo e coração Integral
Tem bom testemunho na sociedade? (vizinhos, trabalho, irmãos)
Tem um tempo definido para orar, estudar e meditar na Bíblia?
Você Jejua com frequência?
Quando teve que mudar de igreja conversou com o pastor?
Aceita e ama os líderes mesmo com todos os defeitos que eles têm?
É compromissado com a célula? (Evangeliza, Discipula ou Lidera).
Lidando definitivamente com o passado - 2ª Coríntios 5.17
Tinha vícios? Quais?
De qual religião pertencia? Era praticante?
Alguma doença física ou psicológica crônica? Qual?
Começou algo que não terminou? O quê?

Texto para Memorização: Lucas 14.27
2

