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DISCIPULADO 

O discipulado para nós é um valor a ser seguido. É como escolhemos viver a igreja e o que nos faz ser 

parte dela. É você imitar tanto a Cristo a ponto de poder ajudar outras pessoas a imitarem também; 

é morrer para si mesmo; é mergulhar nas Escrituras; é todos os dias se parecer cada vez mais com 

Jesus. É uma das doutrinas mais imprescindíveis da vida cristã. Portanto, o discipulado é mais que uma 

boa estratégia, ou apenas um modelo de uma igreja funcionar. Discipulado é a forma ou apenas um 

modelo de uma igreja funcionar. 

 

O QUE É? 

O Eu, Discípulo é um programa de discipulado com recurso para pequenos grupos produzido nesse 

momento em formato de PDF, de forma simples e fundamentada no evangelho que compreende 

várias etárias da igreja local. 

 

PARA QUEM É? 

Destina-se para ser utilizado em contexto de pequenos grupos. É projetado para qualquer pessoa 

pegar o material e liderar. O conteúdo é desafiador, mas acessível e fácil de entender. 

 

COMO USAR? 

Monte seu grupo de discipulado.  Compartilhe esse material em conversas agradáveis mas, 

principalmente,  invista sua vida na vida de outras pessoas.  

E não esqueça, o material é uma parceria entre você e o seu testemunho cristão. Ensino bíblico através 

de relacionamento. 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

Roteiros para o seu ministério no discipulado 

 

Bem-vindo à sua jornada como discipulador no Reino de Deus! A partir de agora você terá 

o privilégio de ajudar discípulos de Cristo a avançar em sua vida espiritual. Juntos vocês 

empreenderão uma caminhada fascinante cujo objetivo é a maturidade, de acordo com 

a medida da estatura completa de Cristo, como Paulo escreveu em Efésios 4.13. 

O discipulado não pode se tornar um peso excessivo ou estressante nem para você e nem 

para os seus discípulos. Pelo contrário, deve ser algo leve e tão natural como respirar. No 

entanto, vai requerer um firme compromisso com Cristo e com os seus parceiros. 

Discipular é o seu mais importante ministério no Reino de Deus e também o mais 

gratificante porque pode impactar gerações. 

A proposta é que você, após buscar a direção divina, convide duas ou três pessoas da sua 

igreja para se unirem a você a fim de orar, compartilhar a vida e a Palavra de Deus uma 

vez por semana ou quinzena. Aqui você terá uma sugestão de roteiro bem simples para 

esses encontros, que de preferência não deve ser no templo. 

Além disso, pelo menos uma vez por mês você deve encontrar os discípulos 

individualmente para convivência informal, tipo almoço, café, caminhada, lazer, compras, 

um filme, esporte ou outra atividade. O objetivo é aprofundar mais o relacionamento. 

A jornada do discipulado requer interesse pelo crescimento, disponibilidade para 

convivência, fidelidade no relacionamento, diligência no propósito e compromisso com a 

multiplicação. 

Lembre-se de que o discipulado, além de flexível deve ser prático, com base na aplicação 

das Escrituras a todas as áreas da nossa vida.  

O comando de Jesus continua valendo hoje. Ele ordenou: “Vão e façam discípulos de 

todas as nações.” Ele prometeu: “Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos 

tempos.” (Mateus 28.19-20). 

Não há o que temer! Siga em frente e você verá Deus fazer maravilhas. 

Pr Joarês Mendes de freitas 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

ROTEIRO 01 - QUEM É O DISCÍPULO DE CRISTO (01) 

1. Para início de conversa 

Vamos falar um pouco sobre a nossa jornada espiritual. Como foi que você chegou a conhecer 

a Cristo (Quando? Onde? Em que circunstâncias?) 

2. Unidos através da oração 

Bem interessante como Deus usou pessoas e meios diferentes para nos alcançar com a 

salvação em Cristo. Cada um de nós pode orar reconhecendo a graça e misericórdia de Deus 

que nos resgatou e nos tem sustentado. 

3. Interagindo com a Palavra 

a) Pensando em nossa jornada na vida com Deus, quero ouvir de vocês: Na sua 

compreensão o que significa ser discípulo de Cristo? 

b) Vamos ler Mateus 4. 18 a 22. Como você imagina essa cena se estivesse com Pedro, 

André, Tiago e João naquele dia no mar da Galileia? 

c) O texto diz que eles deixaram tudo a fim de seguir a Jesus. O que você deixou para trás 

quando decidiu ser um discípulo de Cristo? 

d) Waylon Moore, no livro Multiplicando Discípulos, afirma que a palavra discípulo ocorre 

269 vezes nos Evangelhos e Atos (p 21). Isso mostra a sua relevância na igreja do Novo 

Testamento. Discípulo é o termo que melhor descreve o relacionamento entre o cristão 

e o Senhor Jesus Cristo. Moore indica 3 características do discípulo, nas palavras do 

próprio Jesus (p 21-23):  

DISCÍPULO é o cristão continuamente envolvido com a Palavra de Deus. “Se vocês 

permanecerem firmes na minha Palavra, verdadeiramente serão meus discípulos” (João 

8.31); 

 DISCÍPULO é alguém capaz de dar a sua vida pelos outros. “Um novo mandamento 

lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos 

outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos 

outros” (João 13.34-35); 

 DISCÍPULO é a pessoa que permanece em união frutífera com cristo. “Meu pai é 

glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos” (João 

15.8). 

e) Considerando essas 03 características do discípulo de Cristo: Como é o seu envolvimento 

com a Palavra de Deus no dia a dia? De que formas práticas você tem demonstrado seu 

amor pelas pessoas? Quais os frutos que sua vida tem produzido para o reino de Deus? 

4. Nosso projeto de vida 

Nesses próximos dias vamos mostrar nossa condição de discípulos de Cristo com 03 atitudes:   

a) Tomando algum tempo diariamente com a Palavra de Deus;  

b) Praticando alguma ação específica de amor por um irmão;  

c) Enviando uma mensagem bíblica de salvação para um amigo não convertido.  

5. Para lembrar: 

Você já deve planejar seu encontro individual com os seus discípulos. O ideal é que seja bem 

informal, descontraído e agradável. 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

ROTEIRO 02 – QUEM É O DISCÍPULO DE CRISTO (02) 

 
1. Para início de conversa 

Pensando um pouco sobre a semana passada. O que você diria que foi o ponto alto na sua 

vida nesses últimos dias? 

Como você se houve em relação ao nosso projeto de vida do encontro anterior (tempo 

diário com a Palavra de Deus, uma ação prática de amor a um irmão, mensagem de salvação 

para um amigo)? 

2. Unidos através da oração 

Nossa leitura de hoje está no Salmo 103. 1-13. Somente aqui o autor alista mais de 20 

motivos para louvar a Deus. Você pode destacar alguns deles? 

Quanto à sua vida, que motivos tem hoje para louvar a Deus? Agora, cada um de nós vai 

falar isso diretamente para Deus em oração. 

3. Interagindo com a Palavra 

a) Qual é mesmo o significado do termo discípulo como vimos anteriormente? 

b) O autor do livro Multiplicando Discípulos enumera 3 características dos seguidores 

de Jesus, no evangelho de João. Podemos recordá-las? (ver roteiro 01). 

c) No capítulo 9 de Lucas, versos 56 a 62 lemos sobre 3 candidatos ao discipulado. Na 

entrevista com Jesus, os 3 foram reprovados, por motivos diferentes. Vamos conferir 

no texto: 

O PRIMEIRO candidato (v 57-58) Qual o impedimento aqui? (Buscava vantagens 

pessoais, não fazia ideia do custo de seguir a Jesus); 

O SEGUNDO candidato (v 59-60) Qual o problema com esse? (Falta de prioridade e da 

visão de urgência do discipulado); 

O TERCEIRO candidato (v 61-62) Qual a dificuldade nesse caso? (Estava preso a outros 

vínculos e compromissos). 

d) Agora vamos verificar como isso se aplica à nossa vida: Que obstáculos você tem 

enfrentado para seguir a Jesus? Qual é a coisa mais importante da sua vida 

atualmente? Quando decidiu andar com Cristo, que vínculos ou compromissos 

precisou abandonar? 

e) Em conclusão, o discípulo de Cristo é alguém que ESTÁ DISPOSTO a pagar o preço 

(Filipenses 1.29); a renunciar qualquer compromisso que o impeça na jornada (Lucas 

5.11); A priorizar o seu relacionamento com o Senhor (Mateus 6.33). 

4. Nosso projeto de vida 

a) Leia a primeira carta de João e anote 3 atitudes que precisa mudar em sua vida; 

b) Fora o tempo que está trabalhando ou dormindo, em que você investe mais tempo? 

(Liste as 3 atividades principais); 

c) Memorize o versículo de I João 2.3. 

5. Para lembrar 

Discipulado não é um curso, mas um compartilhamento de vida visando o crescimento. 

Uma conversa entre amigos. Por isso deve ser bem informal. 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

ROTEIRO 03 – A JORNADA DO DISCIPULADO (01) 

 
1. Para início de conversa 

Se pudesse voltar alguns anos na sua vida, o que especificamente você faria diferente do 

que fez? 

Hora de checar nossas tarefas do encontro anterior: Leu a primeira carta de João? Que 

atitudes você foi desafiado a mudar? Pode recitar I João 2.3? Agora vamos compartilhar a 

nossa lista de prioridades. 

2. Unidos através da oração 

Algumas declarações da Palavra de Deus são tremendamente ousadas. Vejamos essa de 

Filipenses 4.19. Aqui diz que nós temos necessidades e que Deus tem riquezas gloriosas 

para nos dar em Cristo Jesus. 

Cada um pode compartilhar a sua maior necessidade nesse momento e então vamos orar 

uns pelos outros. 

3. Interagindo com a Palavra 

a) O que você sabe sobre o personagem bíblico chamado Barnabé? 

b) Alguém lê Atos 4.36, onde esse personagem é apresentado como José, levita de 

Chipre, chamado de Barnabé, que significa “encorajador”. Este vendeu um campo e 

entregou o valor para ajudar os necessitados. 

c) Quando o recém convertido Saulo chegou a Jerusalém, os apóstolos evitavam recebê-

lo por medo de que não fosse um discípulo verdadeiro. Barnabé convence o grupo a 

abraçá-lo com um irmão, o que é feito (Ler Atos 9.26-31) 

d) Com o sucesso do evangelho em Antioquia, Barnabé é enviado pela igreja de 

Jerusalém para apoiar o novo trabalho, assim, ele vai a Tarso e traz Paulo para 

servirem juntos, o que fazem por um ano. (ver o texto de Atos 11.19-30) 

e) Mais tarde, conforme Atos 13.1-4, Barnabé e Paulo são enviados como missionários 

plantadores de igrejas e juntos vivem experiências as mais diversas. 

f) O que observamos na vida desse discípulo? Aqui vemos uma pessoa que está disposta 

a usar os seus bens para servir os irmãos; que se dispõe a ficar ao lado de alguém que 

precisa de apoio; Barnabé não hesitou em buscar ajuda e não se sentiu inferiorizado 

por isso; além do mais, iniciou e manteve por anos uma relação de amizade e parceria 

com Paulo. 

4. Nosso projeto de vida: 

a) Anotar as 3 amizades que você tem preservado por mais tempo; 

b) Escreva uma palavra de gratidão para alguém que ajudou você em uma situação difícil; 

c) Verifique se tem um vizinho precisando de ajuda para algo e se ofereça para servir. 

5. Para lembrar 

Seu principal investimento na vida dos seus discípulos deve ser em oração por eles e com 

eles. Use cada oportunidade para isso. 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

ROTEIRO 04 – A JORNADA DO DISCÍPULADO (02) 

 
1. Para início de conversa 

Em alguma época da caminhada cristã você teve uma experiência com discipulado? 

Como descreveria? 

Quanto às ações propostas: Como foi a reação ao seu gesto de gratidão? Descreva a 

experiência de ajudar um vizinho; quem são os amigos que você tem há mais tempo? 

2. Unidos através da oração 

Uma das palavras tremendas de Jesus é esta em João 14.14: “O que vocês pedirem em 

meu nome, eu farei.” O que você acha disso? Qual foi o pedido mais ousado que já fez 

em suas orações? 

Hoje, vamos orar por algo impossível aos nossos olhos. O que seria isso para você? Todos 

devem orar. 

3. Interagindo com a Palavra 

a) Pedro foi um dos primeiros a iniciar a jornada do discipulado com Jesus. Nas narrativas 

dos evangelhos ele está sempre em cena. No seu juízo, qual foi a experiência mais 

marcante que ele teve com o Mestre? 

b) Dentre outros, em especial, dois momentos na vida desse discípulo, ilustram a nossa 

caminhada rumo à maturidade: Vejamos os textos: 

PRIMEIRO, em Marcos 8.31-33, Jesus está falando sobre a rejeição e o sofrimento a 

que seria submetido e então Pedro o contesta, mas recebe de imediato a repreensão 

do Mestre; 

SEGUNDO, em Mateus 16.13-19, quando, em nome do grupo o apóstolo reconhece a 

divindade de Jesus dizendo: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” E recebe uma 

palavra de aprovação do Senhor. 

c) Como sabemos, Pedro tinha altos e baixos, ora corajoso, ora temeroso; em alguns 

momentos se expunha, em outros se escondia; por vezes ousado, noutras tímido. Mas 

esse discípulo cresceu e tornou-se um gigante espiritual, ao ponto de dar a sua vida 

por Cristo e à sua causa. 

d) Tomando a vida de Pedro como referência, em que você se identifica (se parece) com 

ele? Que desafios a história de Pedro apresenta para a sua vida? 

4. Nosso projeto de vida 

a) Nos próximos dias, anote duas ou três situações em que você se comportou como 

Pedro; 

b) Na leitura da primeira carta de Pedro, faça o registro de pelo menos três das suas 

exortações para nós hoje; 

c) Pesquise o que é possível saber sobre o nome de Pedro. 

5. Para lembrar 

Não existe discipulado sem um relacionamento de confiança e transparência onde se 

compartilha as coisas da vida e do coração. 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

ROTEIRO 05 – A JORNADA DO DISCIPULADO (03) 

 
1. Para início de conversa 

Quais os fatores que mais contribuíram para que hoje você seja um discípulo de Cristo? 

Na leitura da primeira carta de Pedro, que exortações você registrou como muito 

importantes para nós hoje? Qual o significado do nome desse apóstolo? Em que situações 

nestes últimos dias você agiu como Pedro?  

2. Unidos através da oração 

Há pessoas que antes de conhecerem a Cristo, tinham uma vida completamente contrária 

aos propósitos de Deus. Você pode falar sobre alguém assim?  (Talvez você mesmo!). O 

poder transformador do Evangelho opera milagres ainda hoje. Vamos louvar a Deus em 

oração pela transformação que ele está fazendo em nossas próprias vidas. 

3. Interagindo com a Palavra 

a) Antes de abrir a Bíblia, queremos tentar reconstituir a cena da conversão de Saulo. 

Faremos isso como um trabalho de equipe. Quem quer iniciar? 

b) Na leitura de Atos 9.1-18 vamos checando as informações sobre esse que é um dos 

mais importantes eventos do cristianismo. 

c) Quais as principais lições para a nossa vida que aprendemos com essa história? 

(Destacar pelo menos três). 

d) Como discípulo, Paulo é um exemplo para nós:  

- Ele se submeteu completamente a Cristo (Gálatas 2.20);  

- Ele gastou a sua vida e seus recursos a serviço do Reino (Atos 20.24);  

- Ele investiu na formação de novos discípulos (Atos 18.1-3).  

e) Pensando nessas três áreas, em qual delas você entende que tem progredido mais na 

sua jornada com Cristo? 

f) Nos escritos de Paulo, encontramos dezenas de referências a pessoas alcançadas pelo 

seu ministério. Nomes como Timóteo, Áquila e Priscila, Tito, Epafrodito, Epafras são 

alguns que se destacam dentre tantos. No último capítulo da carta aos Romanos ele envia 

saudações pessoais a pelo menos 26 dos seus parceiros de caminhada no reino. 

4. Nosso projeto de vida 

a) Ler a mini biografia de Paulo em Filipenses 3.4-11; 

b) Assistir a um filme bíblico sobre a vida de Paulo; 

c) Identificar, a partir do exemplo de Paulo, 3 atitudes que precisa mudar em sua vida 

e/ou nos seus relacionamentos. 

5. Para lembrar 

Além de estar reunido com o grupo uma vez por semana ou quinzena, é fundamental que 

você encontre individualmente cada um deles uma vez por mês para um tempo mais 

íntimo de compartilhamento e ensino. 
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GUIA DO DISCIPULADOR 

ROTEIRO 06 – O DISCÍPULO E O NOVO NASCIMENTO 

 
1. Para início de conversa 

Dos filmes que já assistiu, qual se tornou inesquecível para você? Por que acha que isso foi 

tão marcante em sua vida?  

Falando sobre nosso projeto de vida: O que achou interessante na biografia do apóstolo? Se 

conseguiu ver o filme, que avaliação você faz? Fale sobre as atitudes que precisa mudar em 

sua vida e em seus relacionamentos a partir do exemplo de Paulo. 

2. Unidos através da oração 

Hoje faremos 2 momentos de oração. O primeiro é só de gratidão, cada um de nós vai orar 

louvando a Deus de modo específico pelo que ele tem feito em nossa vida, família, trabalho... 

Depois vamos de igual modo, pedir em favor das necessidades de outras pessoas. 

3. Interagindo com a Palavra 

a) Juntos leremos II Coríntios 5.17. O texto diz que 2 fatos aconteceram com aqueles que 

estão em Cristo Jesus: 

PRIMEIRO – “As coisas antigas já passaram.” No seu caso, o que você deixou para trás 

quando veio a Cristo? 

SEGUNDO – “Surgiram coisas novas.” Quais são as novas atitudes que hoje fazem parte 

da sua vida? 

b) Nas palavras de Jesus a Nicodemos em João 3.1-8 (Fazer a leitura), qual o significado do 

NOVO NASCIMENTO? 

(#) A única forma de ver e entrar no reino de Deus (v 3); 

(#) Nascer da água e do Espírito (v 5). A água simboliza a purificação dos pecados e o 

Espírito é quem opera a regeneração; 

(#) Um nascimento espiritual, vindo do alto (v 6). O mesmo Espírito que gerou Jesus, está 

gerando filhos e filhas de Deus; 

(#) Algo invisível, mas perceptível assim como o vento (v 8). 

c) Falando claramente: Você está seguro da sua experiência de novo nascimento? Por que 

diz isso? 

d) Vários textos mostram indicadores do novo nascimento: Em Gálatas 5.16-25 (fazer a 

leitura) temos o contraste entre a vida na velha natureza e a nova vida no Espírito; já a 

longa passagem de Efésios 4.17 a 5.21 apresenta uma lista de atitudes que devem 

identificar a nova vida em Cristo (Vão ler esse texto em casa!). 

4. Nosso projeto de vida 

a) Ler devagar Efésios 4.17 a 5.21 e fazer uma lista das atitudes de quem já nasceu de novo; 

b) Olhando para a lista de atitudes, marque aquelas que você já está praticando e   outras 

que ainda são um desafio para o seu crescimento; 

c) Ligue para alguém do grupo e compartilhe as suas descobertas no texto que trabalhou. 

5. Para lembrar 

Muito importante que discipulador e discípulos tenham um caderno de anotações, algo como 

um diário de bordo, onde vão registrando aquilo que entendem ser mais relevante e por isso 

não deve ser esquecido. 

 


