
em que lugar usar essas reflexões 

esses estudos foram planejados para encontros informais em pizzarias, sorveterias, 
lanchonetes, shopping center, piqueniques, chácaras, pescarias e nos lares. Tudo deve 
ser guiado pela informalidade, amizade e transparência.


quantas pessoas podem participar das conversas em torno dos 
estudos? 

como discipulado é um encontro entre cristãos nascidos de novo, genuinamente 
convertidos, com o intuito de crescerem na vida com Deus, é bom que o número não 
ultrapasse 6 pessoas, pois um número maior dificultaria a intimidade e o aconselhamento 
mútuo.


quem posso convidar para participar do discipulado? 

pessoas que tem demonstrado interesse verdadeiro pelas coisas do Alto, gente que tem 
se firmado na Comunidade de Fé e deseja amadurecer na vida com Deus. Para perceber 
quem são essas pessoas há algumas pistas bem simples: normalmente são pessoas que 
gostam de estar com o povo de Deus, fazem perguntas com frequência no intuito de 
aprender da Bíblia, estão disponíveis para servir e para se moldarem à vontade de Deus.


um homem pode convidar mulheres para discipular ou vice-versa? 

olha, se for alguém casado é prudente que não. O ideal é que homem caminhe com 
outros homens e mulheres com outras mulheres. Pessoas do mesmo sexo tem mais 
liberdade de falarem de seus conflitos e há melhor compreensão das lutas vividas. 
Imagine também como seria a reação de um homem ao saber que sua mulher está sendo 
acompanhada por um homem da igreja, que ele não conhece. Não pegaria muito bem, 
não é mesmo?


quanto tempo dura um discipulado? 

essa é uma ótima pergunta. Como discipulado é uma caminhada em direção a 
maturidade na vida com Deus, o processo exige paciência, mais ou menos uns 3 anos. 

Se a pessoa é nova convertida, depois de uns 6 meses de encontros regulares, ela já 
pode ser batizada e professar sua fé em Cristo publicamente, tornando-se membro da 
igreja local. Mas tenha cuidado, depois do batismo, essa pessoa ainda precisa ser 



acompanhada por mais um tempo de uns 2 anos a 2 anos e meio. Sabe por quê? Por 
que crescimento exige tempo, alimento correto, na dose certa, disciplina e paciência. 
Não abandone no meio da caminhada alguém que ainda não está preparado.


qual a finalidade dessas lições? 

temos aqui 16 encontros, úteis para o(s) novo(s) convertido(s), acompanhado(s) por um 
cristão mais maduro, receber os primeiros alimentos e ser encaminhado ao batismo e 
profissão pública de sua fé.


como usar esse material? 

cada participante do discipulado deve fazer a lição durante a semana, respondendo as 
perguntas, lendo os textos bíblicos e abrindo-se para a transformação que Deus 
naturalmente realiza em nós quando estamos abertos a Ele. 

Durante o encontro (que pode ser em qualquer lugar, dia ou horário) evite ficar preso a 
lição. Tentem conversar sobre os princípios e valores aprendidos. Conversem sobre 
como Deus deseja mudar a vida de vocês, com base no que foi aprendido naquele dia.


e quando terminar essas 16 lições, que material continuar usando? 

há várias possibilidades: pode-se escolher livros bíblicos para serem lidos e seus 
princípios refletidos juntos; pode-se adquirir vários materiais preparados para discipulado 
avançado, disponíveis em boas livrarias; ou, se ainda tiver alguma dúvida, peça sugestão 
a seu pastor.


uma palavra final 

Discipulado é uma caminhada para cristãos, sejam eles novos ou maduros na fé. Não 
cometa o erro de inserir numa caminhada de discipulado alguém que não deu evidências 
que nasceu do Alto. Sua experiência seria frustrante. 

Discipulado não é simplesmente uma lição a ser estudada, com dia, horário e local pré-
determinado. Discipulado é uma caminhada, fundamentada em relacionamentos 
envolvendo cristãos mais maduros e outros em crescimento inicial, numa jornada de 
amizade, confissão, arrependimento, perdão e intimidade. 

Discipulado é um estilo de vida.

Comece a orar por pessoas para você cuidar e espere por pistas, pois Deus trará as 
pessoas até você. 




Tenha paciência com os altos e baixos naturais em todo ser humano. Não desista com os 
primeiros problemas e frustrações. 

Procure ter, no mínimo, um encontro semanal com seu grupo de novos amigos-irmãos na 
fé, com o horário, dia e local que melhor se encaixar em sua agenda. Estabeleça esse dia 
como parte fixa em sua vida. Nada, com exceção de eventualidades, pode atrapalhar 
esse momento.


Esse material foi desenvolvido por Renato Duarte Silva, atualmente pastor na Igreja 
Presbiteriana do Setor Sul, em Anápolis-GO-BR. Qualquer sugestão ou dúvida favor 
entrar em contato por WhatsApp: (62) 9322-1087, ou pelo e-mail: ipbrenato@gmail.com



