MÓDULO 3 | Fazendo discípulos, pessoas em grupos de plantação
OBJETIVO GERAL
Ao finalizar este módulo, o participante estará capacitado a: Desenvolver conscientemente e inspirado na Bíblia, um
processo de discipuado em favor do novo crente, através do estudo bíblico indutivo ou do Discipulado multiplicador*,
para liderar um grupo de pantação para a nova igreja.. *Material sugerido pea Rede de Multiplicação
I.

CONTINUAÇÃO DO MÓDULO ANTERIOR
DEVOCIONAL

CONTEÚDO

TESTEMUNHOS

ORAÇÃO

I.

REATÓRIO ABC’S

II.

II.

BASE BÍBLICA PARA O DISCIPULADO

1.

A GRANDE COMISSÃO, MATEUS 28:19-20 | | RESPONDAM CONFORME A PASSAGEM
Ide em grego foi escrito
no gerúndio (palavras que
expressam continuidade.
Terminam em ando, endo, e
indo).

III.

Fazer, batizar, ensinar, guardar,
foram escritos no imperativo;
palavras com uma mensagem
de ordem que terminan em ar,
er, ir.
GRUPO 1
•

•
•

2.

Identifique os “4 todos”
na passagem:
(Potestades, nações,
coisas que tenho
mandado, dias).
Quem deve fazê-lo?
Qual é a meta do
discipulado?

GRUPO 2
•

•

Que relação tem a
palavra dicipulado
com palavras como:
compromisso, modelo
ou estilo de vida e alta
reprodução?.
Qual é a meta do
discipulado?

IV.

Neste módulo se estuda 16
citações bíblicas.

GRUPO 3
•
•
•
•

Continuação do módulo
anterior
Base bíblica para o
discipulado.
1. A Grande Comissão
2. Conhecer e obedecer à
Palavra
3. Rota, Visão e Destino do
discipulado
A. Rota do
discipulado
B. Características do
discipulado
Ferramentas para o
discipulado
1. Estudo bíblico indutivo
3. Discipulado
multiplicador
Aplicação, Pano de ação,
Metas.

Qual é a promessa
descrita na passagem?
A quem está dirigida?
Onde e quando se
cumpre esta promessa?
Qual é a meta do
discipulado?

CONHECER E OBEDECER À PALAVRA
CONHECIMENTO
1 João 2:3-4

COMPROMISSO
Filipenses 2:10-11

CARÁTER
Romanos 12:2

CONDUTA
Filipenses 2:12-18

CONHECER e OBEDECER
A BÍBLIA, nos conduz ao
COMPROMISSO

COMPROMISSO com o
SENHORIO DE JESUS em
nossas vidas

Manifestado na
TRANSFORMAÇÃO DE
NOSSO CARÁTER

Refletido em uma NOVA
CONDUTA que aprofunda
nossa relação com Deus,
Sua criação, o próximo e nós
mesmos.

O que devemos conhecer da
Bíblia que nos conduzirá ao
compromisso?

O que implica o compromisso
com o senhorio de Jesus?

Que mudanças nosso caráter
enfrenta quando somos
discípulos?

Como é a conduta do
discípulo para com Deus, Sua
criação, o próximo
e consigo mesmo?
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3.

ROTA, VISÃO E CARACTERÍSTICAS DO DISCIPULADO

DINÂMICA EM AULA

A. ROTA DO DISCIPULADO (Anexo1)

Tempo do capacitador.

Preencha cada degrau com suas próprias palavras em ordem ascendente,
partindo da fé, ou seja, da obra de Cristo.
Escada de Pedro | 2 Pedro 1:1-11 Dar frutos, atos, ação

Trabalho em duplas.
Trabalho em grupos.
Trabalho individual.
Exposição em aula.
Voluntário.

B. CARACTERÍSTICAS DO DISCIPULADO
•
•
•
•
•

É a consequência da evangelização, Atos 2:38.
Personalizado em pequenos grupos, Atos 2:46; Romanos 16:3-5.
Reside no relacionamento e acompanhamento, Eclesiastes 4:9.12
Não é um curso ou método de ensino bíblico, João 14:21
Comunica-se de acordo com a idade espiritual do discípulo, 1 João 2:13.

III. FERRAMENTAS PARA O DISCIPULADO
1.

ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO

Texto: João 3:1-18. Leia o texto pausadamente e sem interrupção. Siga os próximos passos:

O
I
A

OBSERVE
Pergunte ao texto, somente ao texto e a ninguém mais: O que diz exatamente? (Não o que significa, mas apenas o que diz):
-Suas palavras repetitivas, seus verbos fortes, suas frases importantes
-Seus personagens e suas ações e palavras
-Suas cenas e/ou lugares e/ou diálogos
-As partes do texto, seus parágrafos, de onde e para onde vai cada cena ou diálogo.
INTERPRETE
Pergunte ao autor do texto:
-O que quis dizer (Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, Jesus) a quem os ouvia ou lia, naquele tempo?
-Que interesse, desejo ou propósito teria o autor do texto para aqueles que o ouvissem ou lessem?
-Que situações, realidades ou necessidades aconteciam?
-Que reações teriam quem ouvisse estas palavras ou lesse este texto?
-Que reações o autor esperaria de quem o ouvisse ou lesse?
-O que está claro nestas palavras e neste texto, e que o que não está tão claro nele?
APLIQUE
Finalmente, faça a pergunta direta a Deus e a nós: Como posso aplicar esta Palavra à minha vida e o que Deus espera que eu faça
em minha vida com as verdades deste texto?
-Pensar em que áreas, situações e lugares posso pôr em prática esta Palavra.
-Pensar sobre quais pessoas Deus me leva a aplicar esta Palavra.
-O que devo fazer?
-Quando fazer?
-Como fazer?
-Com a ajuda ou presença de quem devo fazer?
-A quem contarei o que vou fazer, o que estou fazendo e o que tenho aprendido desta Palavra?
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OIA: Lucas 15:1-32
2.

DISCIPULADO MULTIPLICADOR Opcional, sugerido pela Rede de Multiplicação (Anexo2)
DISCIPULADO BÁSICO PARA NOVOS CRENTES | ROTA E
CHAMADO
A ENTRAR

CHAMADO
A EDIFICAR

CHAMADO
A EQUIPAR

CHAMADO
A ENVIAR

DISCIPULADO PARA NOVOS LÍDERES EM TREINAMENTO | ROTA M
COMPROMETIDO
COM A MISSÃO

COMPROMETIDO
COM A MEMBRESIA

COMPROMETIDO
COM A MATURIDADE

COMPROMETIDO
COM O MINISTÉRIO

2 ROTAS | 4 NÍVEIS POR ROTA | 6 LIÇÕES POR NÍVEL | 48 LIÇÕES NO TOTAL | 12 MESES DE DURAÇÃO

APLICAÇÃO, PLANO DE AÇÃO E METAS
1. Forme um grupo de plantação com no mínimo 03 membros e
2. Desenvolva 03 lições de método indutivo sobre FÉ de acordo com a escada de
Pedro e compartilhe com os novos crentes de seu grupo de plantação. (Anexo1).
3. Continue contactando no mínimo 10 pessoas.
4. Prepare o Relatório ABC para o próximo módulo.
5. Prepare um devocional sobre “A importância de congregar e ser parte de uma
comunidade de fé, local”.
NO MÓDULO 4
GRUPOS DE PLANTAÇÃO
Ao finalizar este módulo, o participante estará capacitado a: Desenvolver pequenos
grupos de plantação, valorizando as relações humanas, redes de grupos de plantação
conforme sua etapa neste processo: grupos de evangelização, de discipulado e
discipulado multiplicador, para uma efetiva plantação da nova igreja.
Discipulado
em grupos de
plantação

Seu propósito é relacionar o plantador e seus contatos em pequenos grupos,
com o objetivo de desenvolver discípulos saudáveis (conforme a estatura da
plenitude de Cristo, Efésios 4:13) em sua área determinada, provendo uma
continuação para que congreguem e se multipliquem, Atos 6:7.
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HABILIDADE
Discipulado en grupos
de plantação

FERRAMENTA
Método indutivo
Discipulado multiplicador

TAREFA
Formar um grupo de
plantação com no mínimo
03 membros

ESCADA DE PEDRO, 2 PEDRO 1:1-11 | ANEXO 1
AMOR
AFETO FRATERNAL
PIEDADE (Serviço a Deus)
PACIÊNCIA (Constância)
DOMÍNIO PRÓPRIO (Domínio de si mesmo)
CONHECIMENTO (Critério reto)

)

VIRTUDE (Caráter digno de admiração

FÉ
DISCIPULADO MULTIPLICADOR | ANEXO 2

Para alcançar este objetivo, este material conta com duas rotas:

ROTA M, o discípulo se compromete com a Missão, Membresia, Maturidade e Ministério. Seu foco é multiplicar, alcançando
novos discípulos. Pode usar o mesmo material da Rota E. O
resultado será um novo líder de discipulado com seu próprio e
novo grupo de discípulos.

ROTA E, o discípulo é chamado a Entrar, Edificar, Equipar e Enviar. Uma vez que tenha compreendido seu chamado torna-se
um discípulo que avança.

Cada Rota tem 6 lições, uma por semana. 24 lições, 48 lições
disponíveis para seu uso em um período de 12 meses (6 meses
por cada rota).

Está planejado para o acompanhamento - através de grupos
de plantação - com o objetivo de que os discípulos se multipliquem, fazendo novos discípulos.

PRIMEIRO NÍVEL

O DISCÍPULO É CHAMADO A:
ENTRAR:

EDIFICAR:

EQUIPAR:

ENVIAR:

Lição 1: A salvação

Lição 1: Edificado pela
Palavra de Deus

Lição 1: Equipado pelo
Espírito Santo

Lição 1: Enviado pelo Senhor

Lição 2: Edificado pelo
Espírito Santo

Lição 2: Vivendo no Espírito

Lição 2: Arrependimento
Lição 3: O novo nascimento
Lição 4: O batismo
Lição 5: A nova familia
Lição 6: A Bíblia

Lição 3: Equipado para
Lição 3: Edificado por outros servir (dons)
crentes
Lição 4: Equipado pela
Lição 4: Edificado com um
Palavra
propósito
Lição 5:
Lição 5: Edificado para
Equipado pela oração
crescer e multiplicar
Lição 6:Equipar a outros
Lição 6:Edificado para servir
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Lição 2: Embaixadores do
Reino
Lição 3:
Enviado a ser sal e luz
Lição 4:
Enviado com um
testemunho próprio
Lição 5:
Boas Novas I
Lição 6:
Boas Novas II

COMO USAR A LIÇÕES DE DISCIPULADO MULTIPLICADOR?
Sugere-se que cada lição tenha uma duração de 50 a 60 minutos.
ORAÇÃO CURTA (2 minutos):
Inicie a lição com uma curta oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de reunir-se com novas
pessoas para aprender mais de Sua Palavra e para que Deus tome o controle da reunião. Lembre-se que a
oração é vital na disciplina espiritual de um discípulo e deve ser motivada e desenvolvida desde o princípio. À
medida que as lições forem passando, convide algum discípulo novo para dirigir esta oração.
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO (5 minutos)
Uma atividade de integração é feita através de uma pergunta quebra-gelo para se conhecer melhor as
pessoas do grupo, de acordo com as respostas ou experiências compartilhadas. Revise o apêndice de
atividade de integração para cada lição.
REVISÃO DA LIÇÃO ANTERIOR (10 minutos)
A partir da segunda lição de cada nível, deve-se revisar os pontos práticos (tarefas) da lição anterior, o
versículo que memorizaram e o que Deus lhes mostrou durante seu tempo devocional. Isso ajuda o novo
discípulo a mostrar sua obediência e compromisso ao cumprir com suas tarefas e seu tempo devocional.
OBJETIVO DA LIÇÃO (2 minutos)
É importante ter bem claro o objetivo sobre o qual estarão focados na lição. No final você poderá avaliar se
cumpriram os objetivos de acordo com a participação dos membros do grupo.
DESENVOLVIMENTO DA LIÇÃO (20 minutos)
Tenha duas ou mais perguntas, e suas respectivas citações bíblicas, que lhe permitirão desenvolver a lição
com a participação de todas as pessoas do grupo de estudo.
TEXTO BÍBLICO DE MEMORIZAÇÃO (5 minutos)
É importante que seus discípulos possam dizer o versículo que memorizaram como parte da lição. Assim
irão compreendendo a importância de meditar na Palavra de Deus cada vez que a memorizarem. Também
devem repetir a próxima lição junto com o grupo.
MINHA TAREFA PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Consta de uma atividade prática ou pergunta de reflexão onde os participantes poderão meditar baseados
na lição que desenvolveram.
MINHA RESPONSABILIDADE COM OS OUTROS:
Desde a Rota M, o novo discípulo deve preencher seu relatório sobre os avanços obtidos quanto ao
evangelismo e o discipulado em seu próprio grupo.
MEU TEMPO DEVOCIONAL DURANTE A PRÓXIMA SEMANA (Tarefa para a próxima semana)
Na próxima semana, o novo discípulo terá um texto bíblico diário junto com perguntas guias que poderá usar
em seu tempo devocional enquanto se aprofunda no tema da lição aprendida. Lembre-se da importância
deste tempo e como ajudará em seu crescimento espiritual. Também se lembre de complementá-los com
um tempo de oração.
ORAÇÃO DE INTERCESSÃO (15 minutos)
Dedique este tempo para orar e pedir por necessidades específicas das pessoas do grupo. Também podem
orar por outras pessoas que se aproximarão através do Evangelho. Desta forma, ensinará seu discípulo a
investir tempo de oração como parte de sua edificação espiritual.
COMUNHÃO (Tempo de acordo com a disponibilidade do grupo)
Pode ser um tempo de louvor com ação de graças pelo estudo bíblico, convidando os membros do grupo a
participarem deste tempo de forma ativa. Não se esqueça de dar liberdade para que as pessoas possam se
retirar se for necessário fazê-lo.
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NIVEL 1 | CHAMADO PARA ENTRAR | DISCIPULADO

01 O novo nascimento
Lição

OBJETIVO DA LIÇÃO:
Conhecer a importância da salvação na vida de um novo discípulo.
DESENVOLVIMENTO DA LIÇÃO:
Use as seguintes referências bíblicas e perguntas para o desenvolvimento da lição:
1.
2.
3.
4.

Qual é a condição do ser humano diante de Deus? Ro. 3:23
Como é possível que Deus nos aceite sendo pecadores e inimigos? Ro. 5:6-8
Como posso apropriar-me da salvação? Jo. 3:18-19
Qual é o resultado que a salvação traz para minha vida? Jo. 1:12

TEXTO BÍBLICO PARA MEMORIZAÇÃO:
Memorize este texto bíblico para a próxima lição e medite nele nos próximos dias.
João1:12
MINHA TAREFA PARA A PRÓXIMA LIÇÃO:
Reflexão sobre o aprendido: Como posso receber a salvação e qual é o resultado imediato em minha vida
de salvo?
MEU TEMPO DEVOCIONAL DURANTE A PRÓXIMA SEMANA:
Na próxima semana use o Texto Bíblico Devocional desta seção para meditar e estudar a Palavra de Deus,
como parte do seu devocional. Pode incluir, também, uma lista de oração e dedicar um tempo específico
para orar.
TEXTO BÍBLICO DEVOCIONAL
DIA

LEITURA

MEDITAÇÃO

1

Lucas 19:10

Qual foi o propósito de Jesus em minha vida?

2

João 3:36

Por que necessito ser salvo?

3

Atos 4:12

Por que Cristo é o único que pode me oferecer salvação?

4

Romanos 6:23

Para que Deus me dá a salvação?

5

Efésios 2: 8-10

O que devo fazer uma vez que aceitei a salvação?

6

1 João 3:4-6

O que devo deixar de praticar como resultado da salvação?

7

1 João 5: 11-12

O que Deus me oferece através da salvação?

MÓDULO 3 |

6

| REDE DE MULTIPLICAÇÃO

ABC DA PLANTAÇÃO | RELATÓRIO MENSAL
INFORMAÇÃO GERAL
MÊS DO RELATÓRIO

ASSISTIU À SESSÃO DE MENTORIA

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NOME DO PANTADOR
ZONA DE PLANTAÇÃO
NOME DO MULTIPLICADOR

PESSOAS				
1. NOVOS CONTATOS
2. NOVAS CONVERSÕES
3. NOVAS PESSOAS BATIZADAS
4. NOVOS LÍDERES EM TREINAMENTO

PEQUENOS GRUPOS DE PLANTAÇÃO
5. NOVOS GRUPOS
6. NOVAS PESSOAS EM GRUPOS
7. NOVOS LÍDERES COM GRUPOS

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1.
2.
3.
TESTEMUNHO NO CONTEXTO DA PLANTAÇÃO | FAVOR USAR A PARTE POSTERIOR

ABC DA PLANTAÇÃO | RELATÓRIO MENSAL
INFORMAÇÃO GERAL
MÊS DO RELATÓRIO

ASSISTIU À SESSÃO DE MENTORIA

NOME DO PLANTADOR
ZONA DE PLANTAÇÃO
NOME DO MULTIPLICADOR

PESSOAS				
1. NOVOS CONTATOS
2. NOVAS CONVERSÕES
3. NOVAS PESSOAS BATIZADAS
4. NOVOS LÍDERES EM TREINAMENTO

PEQUENOS GRUPOS DE PLANTAÇÃO
5. NOVOS GRUPOS
6. NOVAS PESSOAS EM GRUPOS
7. NOVOS LÍDERES COM GRUPOS

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1.
2.
3.
TESTEMUNHO NO CONTEXTO DA PLANTAÇÃO | FAVOR USAR A PARTE POSTERIOR
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