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CHECKOUT FOR LESSON ONE 
 
To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
(No preparation is necessary prior to meeting for Lesson One with 
your discipler) 
 
MEET WITH DISCIPLER 
 

   1. Get acquainted.  Each share how you came to know Christ 

personally. 
 

   2. Share the purpose and goals of Dynamic Discipling One-to-

One.  (See General Instructions for Disciplers) 
 

   3.  Set the dates, times and locations of your appointments to go 

over all eight lessons.  Mark these on your calendars. 
 

   4.  Go over the table of contents and see how each lesson builds 

on the others.   
 

   5. Show how Dynamic Discipling fits into the Dynamic Life 

Process.  Discipler explains diagram on next page. 
 

   6.  Together complete all material in Lesson One.  (You may not 

complete this in one meeting; continue the next time you get 
together).  Be sure you know that you have eternal life. 

 

   7.  Go over “Checkout for Lesson Two”.  “Preparation” 

assignment is to be completed before we meet next time.  
 

Date ___________ Time __________ Place _____________ 
 

   8.  Close in prayer. 
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição 1 
 
 

CONHECENDO JESUS COMO MEU SALVADOR PESSOAL 
 

Conhecer a Deus é a experiência mais realizadora para o ser 
humano. Pense! Aquele que criou os céus e a terra tornou possível 
que O conheçamos pessoalmente. O próprio Jesus disse: “Esta é a 
vida eterna: Que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus e a 
Jesus Cristo a quem enviaste.” João 17:3. Você pode ter apenas 
recebido Cristo como seu Salvador ou você pode estar aprendendo a 
explicar a outros como eles podem conhecer a Deus pessoalmente. 
 
  
  
 
 
 
 
 
De acordo com Marcos 12:30 Jesus ordenou que amássemos a 
Deus com todo nosso ser.  
 
Dedicação de sua mente   - Intelecto  
 
Dedicação de seu coração               - Emoções 
 
Dedicação de sua alma     - Vontade 
 
Dedicação de suas forças   - Corpo 
 
Como resultado de obediência aos mandamentos de Jesus, Ele 
disse que “se revelaria a nós”. João 14:21.  
 
Conhecer Jesus Cristo é a chave para se conhecer a Deus.  

Esta lição o ajudará a entender importantes fatos sobre seu 
relacionamento com Deus. Deus é muito maior que nossas 
mentes possam compreender, apesar disso Ele decidiu 
revelar-se a nós. 
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1.  DEDICAÇÃO DE SUA MENTE – INTELECTO 
 
Precisamos entender alguns fatos sobre Jesus. Jesus Cristo foi 
concebido pelo Espírito Santo e nasceu da virgem Maria há mais de 
2.000 anos. Centenas de anos antes, os grandes profetas de Israel 
predisseram sua vinda. O Antigo Testamento, que foi escrito por 
muitos indivíduos cobre um período de 1.500 anos, contêm mais de 
300 referências diretas à vinda de Jesus. 
 
OS PROFETAS PREDISSERAM SUA VIDA:        

Eventos da Vida de Cristo Profecias Cumprimento 

1. Ele nasceria de uma  

 
_______________________ 

 

Isaías 7:14 Mateus 1:18-25 

2. O lugar de seu nascimento 
     seria... 
 
_______________________ 

 

Miquéias 5:2 Mateus 2:1 

3. Sua morte seria por.... 

 
___________________ 

_  

Isaías 53:4,5 
Salmo 22:16 

Mateus 27:26 
Lucas 23:33 

Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público. Em três anos Ele 
ensinou a essência de uma vida plena e significativa. Suas palavras 
eram a pura verdade sobre a vida, relacionamentos, finanças, morte 
e muito mais. 
 
O QUE PENSARAM AQUELES QUE O CONHECIAM?  
 
Seu primo João Batista João 1:29-34 _________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
João, o apóstolo. João 1:1, 14 _______________________________ 
 
Tomé. João 20:24-29 ______________________________________ 
 
O que Jesus quis dizer quando fez a seguintes afirmações?  
 
João 14:8-11. ____________________________________________    
 
_______________________________________________________ 
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Jesus claimed to be God 

     False     O    True 
      O              O 

 
O     O 
Liar       Lunatic 

 

Como os inimigos de Jesus interpretaram suas palavras?  
 
João 15:18 ______________________________________________ 
 
Muitos líderes religiosos existiram ao longo da história. Jesus foi 
singularmente diferente de todos eles.  
 

 Maomé foi apenas um profeta. 

 Buda (por sua própria definição) 
era um agnóstico.  

 Confúcio foi um mestre de ética.  

 Jesus afirmou ser “Deus”.  
 

 
SEJA O JUIZ 
 
O que você acha que Jesus quis dizer?  
 
João 10:30 ______________________________________________ 
 
João 14:9 _______________________________________________ 
 
Lucas 22: 70, 71 _________________________________________ 
 
O que a ressurreição de Jesus dentre os mortos prova?  
 
Romanos 1:3, 4 __________________________________________ 
 
Quem você diz que Jesus Cristo é? Por quê? __________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
COMPREENDENDO O PROPÓSITO DE SUA VINDA 
 
Por que havia a necessidade de Jesus Cristo deixar o céu e descer 
à terra para morrer numa cruz?  
 
Isaías 59:2, João 17:3 _____________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual foi sua motivação? João 3:16 ___________________________ 
 
Que pagamento merecemos por nossos pecados? Romanos 6:23  
 
_______________________________________________________ 
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Por causa de Sua morte, o que Ele nos oferece ao invés de morte  
 
(separação de Deus)? _____________________________________ 
 
O que Jesus fez por nós? 1 Pedro 3:18 _______________________ 
 
_________________ e ____________________________________ 
 
Como Sua ressurreição afeta nosso relacionamento com Deus?  
 
1 Pedro 3:18 ____________________________________________ 
 
Leia Hebreus 9:22. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por nossos  
 
pecados, seria possível receber o perdão de Deus? _____________  
 
Por quê? / Por que não? ___________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

Com sua mente você precisa entender estes fatos a respeito de 
Jesus Cristo e pela fé você os reconhece como verdade. Ele não 
pode ser aceito apenas como um bom homem. Ele precisa ser aceito 
como o Deus que Ele disse ser, ou ser rejeitado como o maior 
impostor que o mundo já conheceu.  
 
2.    DEDICAÇÃO DO SEU CORAÇÃO – EMOÇÕES 
 
Todos nós fomos criados à imagem de Deus. (Gênesis 1:26,27). Por 
esta razão, fomos “maravilhosamente formados” (Salmo 139:14). 
Cada pessoa é criada singularmente com específica estrutura 
emocional. Personalidades diferentes respondem diferentemente. 
Uma pessoa pode ser extrovertida, enquanto outra introvertida. Suas 
emoções podem variar significativamente de tempos em tempos por 
isso não devem confiar nelas. Algumas pessoas não têm a confiança 
de um relacionamento vital com Deus porque confiam em seus 
sentimentos ao invés de confiarem no que Deus diz em Sua Palavra. 

Vida sem Cristo 

 

Inclui: 

Pecado 

Separação 

Frustração 

 

Vida com 

Cristo 

 
Inclui: 

Pecado 

Separação 

Frustração 

 

Inclui: 

Paz 

Perdão 

Vida Eterna 

 

Jesus Cristo 
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Considere duas pessoas diferentes e como elas responderam à 
experiência de receber Cristo. 
 
O apóstolo Paulo. Atos 22:6-10 Como você descreveria esta  
 
experiência? ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Como a experiência de Lídia foi distinta da experiência de Paulo?  
 
Atos 16:14,15. ___________________________________________ 
 
Ambos tiveram um relacionamento vigoroso com Deus? __________ 
 
Sua experiência de conhecer a Cristo foi mais semelhante a de Paulo  
 
ou Lídia? _______________________________________________ 
 
Fé, não emoções – Esta é a chave 
 

Romanos 1:17 – “O justo viverá pela fé” 
 
Hebreus 11:6 – “Sem fé é impossível agradar a Deus” 
 
Romanos 14:23 – “Tudo o que não provém de fé é pecado”  

 
Emoções podem ou não acompanhar a experiência de salvação. 
Emoções variam de acordo com as circunstâncias, elas não podem 
ser a base de nossa fé. A grande questão é, você crê no que Deus 
disse? Fé em Deus significa confiar ou crer no que Ele disse. 
 
3.  DEDICAÇÃO DA SUA ALMA – VONTADE 

 
Exercitar a vontade é fazer escolhas. Suas escolhas estarão certas 
quando “harmonizadas” com a Palavra de Deus. 
 
Leia João 3:36. Qual seria a escolha certa? ____________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual seria o resultado? ____________________________________ 
 
Qual seria a escolha errada? ________________________________
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Qual seria o resultado? ____________________________________ 
 
O que nos é ordenado a fazer? 1 João 3:23 ____________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Se escolhermos não crer em Cristo, nunca conheceremos Sua 
vontade. (João 7:17)  
 
Escolha crer nestes fatos!  
 
CRISTO ESTÁ EM SUA VIDA 
 

Leia Apocalipse 3:20. 
A que a porta se refere? ___________________________________ 
 
Qual é a promessa de Cristo? _______________________________ 
 
Qual é a nossa parte? _____________________________________ 
 
De acordo com este versículo, se você, pela fé, abrir a porta de sua 
vida e convidar Jesus Cristo para entrar em sua vida, e ser seu  
 
Salvador pessoal, ele virá? _____________ 
 
SEUS PECADOS FORAM PERDOADOS. 
Leia Colossenses 2:12-14.  
Quantos dos seus pecados foram perdoados? __________________ 
 
Como lidar com sentimentos de culpa após ter a certeza que 
Deus já te perdoou? 
 

a) Reconheça a fonte do sentimento. (Apocalipse 12:10) – 
Satanás  

 
b) Reclame a vitória. (Romanos 8:1) – Não há mais 

condenação.  
 

c) Vive pela fé. (1João 1:7) – Ande na luz.  
 
Quando você peca, o que você deveria fazer?  
 
1 João 1:9 ______________________________________________ 
 
Vamos fazer uma pausa agora mesmo e silenciosamente confessar e 
aceitar a promessa de que Deus nos perdoaria por qualquer pecado 
em nossas vidas.  
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VOCÊ SE TORNOU UM FILHO DE DEUS.  
 
Leia João 1:12,13.  
Quais pessoas nascem espiritualmente na família de Deus?  
 
_______________________________________________________ 
 
Quando você recebeu a Cristo, o que você se tornou?  
 
_______________________________________________________ 
 
VOCÊ RECEBEU A VIDA ETERNA.  
 
Leia 1João 5:11-13.  
De acordo com as Escrituras, quem tem a vida eterna? (vv. 11 e 12)  
 
_______________________________________________________ 
 
Se uma pessoa não tem Cristo em sua vida, o mais ele não têm?  
 
(v. 12) __________________________________________________ 
 
De acordo com o versículo 13, você pode saber se tem a vida a  
 
eterna? ________ 
 
Você tem a vida eterna? ___________________________________ 
 
Baseado em quê? ________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
4.  DEDICAÇÃO DE SUAS FORÇAS – CORPO FÍSICO 
 
O QUE FAZEMOS COMO CRISTÃOS É IMPORTANTE.  
 
Leia Colossenses 3:9,10.  
 
O que não devemos fazer? _________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que devemos lançar fora? ________________________________ 
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Do que devemos nos revestir? ______________________________ 
 
Nós estamos sendo conformados à imagem de quem? ___________ 
 
Assim como uma lagarta é transformada em borboleta, com novos 
apetites e estilo de vida, da mesma maneira nós fomos transferidos 
do “reino das trevas para o reino do Filho do seu amor”. 
(Colossenses 1:13,14). Romanos 12:2 diz: “Não vos conformeis com 
este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso 
entendimento”. Nós devemos viver como filhos de Deus com novos 
apetites e novo estilo de vida (1João 4:17).  
 
VOCÊ NÃO PODE SER SALVO POR BOAS OBRAS! 
 
Leia Efésios 2:8-10. 
Em que base você recebeu salvação? (v.8) ____________________ 
 
Como as boas obras se relacionam com a salvação? (vv. 9,10)  
 
_______________________________________________________ 
 
Se você não tem certeza de sua salvação, você pode ter recebendo 
a Cristo através de um ato deliberado de sua vontade.  
 
Siga a oração sugerida abaixo: 
 

Senhor Jesus, sou um pecador e não posso salvar a mim mesmo. 
Obrigado por morrer na cruz por meus pecados. Eu te convido para 
fazer parte de minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. 
Obrigado pelo perdão dos meus pecados e por ter me dado a vida 
eterna. E te entrego o controle de minha vida e confio em ti para 
“viver sua eterna vida” através de mim de acordo com sua vontade.  

 
Se você já convidou Cristo para fazer parte de sua vida, hoje ou 
anteriormente, onde ele está agora em relação a você?  
 
Apocalipse 3:20 __________________________________________ 
 
Baseado em que autoridade você sabe disso? __________________ 
 

_____________________________________________________________
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EVIDÊNCIAS DE QUE CONHEÇO JESUS COMO MEU SALVADOR 
 
Marcos 12:30 diz: “Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de 
toda a tua força.” 
 
Já consideramos a nossa parte, que é a dedicação total de nosso ser 
em resposta à Sua completa dedicação por nós. Ao darmos esse 
passo de fé, Deus confirma que nascemos espiritualmente.  
 
O TESTEMUNHO DA PALAVRA DE DEUS 
 
Quando você cumpre as condições apresentadas na palavra de 
Deus , você pode ter certeza que é um filho (a) de Deus.  
1João 5:13 diz que você pode saber que você tem a vida eterna.  
 
O TESTEMUNHO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo nos diz que realmente somos 
filhos de Deus.  
 
O TESTEMUNHO DO NOSSO AMOR 
 
1 João 4:7-8 e 1João 3:14 diz que nós podemos saber que 
passamos da morte para vida quando amamos outros cristãos.  
 
O TESTEMUNHO DA TRANSFORMAÇÃO DE VIDA 
 
Leia 1 João 2:3-6.  
Se nós obedecermos Seus mandamentos, o que isso prova? (v. 3) 
 
_______________________________________________________ 
 
Se obedecermos Sua palavra, qual será o resultado? (v. 5) 
 
_______________________________________________________ 
 
Como podemos saber que estamos Nele? (vv. 5, 6) 
 
_______________________________________________________ 
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APLICAÇÃO 
 
VIVA NA CONFIANÇA DE SEU RELACIONAMENTO COM 
CRISTO! 
 
Nas últimas lições observamos as evidências de conhecermos Jesus 
como nosso salvador. Apresente alguns exemplos nas seguintes 
áreas:  
 

1. Amor por outros Cristãos 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
2. Transformação em minha vida 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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ESTUDO ADICIONAL SOBRE ESTE TÓPICO 
 
EM CRISTO EU SOU: 
 
1. Filho de Deus pois sou nascido de novo. 1 Pedro 1:23. 
2. Perdoado de todos os meus pecados. Efésios 1:7, Hebreus 

9:14, Colossenses 1:14, 1 João 1:9, 2:12.  
3. Uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 
4. Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. 
5. Redimido da maldição da lei. 1 Pedro 1:18,19, Gálatas 3:13. 
6. Abençoado. Deuteronômio 28:1-4, Gálatas 3:9 
7. Santo. Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:2, Filipenses 1:1 
8. Sagrado, sem mácula diante de Deus. 1Pedro 1:16, Efésios 

1:4 
9. Eleito. Colossenses 3:12, Romanos 8:33 
10. Confirmado até o fim. 1Coríntios 1:8 
11. Reconciliado pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13 
12. Herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. 
13. Selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13 
14. Aceito no amado. Efésios 1:6.  
15. Completo. Colossenses 2:10 
16. Reconciliado. 2Corintios 5:18 
17. Chamado por Deus. 2 Timoteo 1:9 
18. Primícia de Sua criação. Tiago 1:18.  
19. Escolhido. 1 Tessalonisenses 1:4. Efésios 1:4, 1 Pedro 2:9.  
20. Curado. 1Pedro 2:24, Isaias 53:5.  
21. Amado por Deus. Colossenses 3:12, Romanos 1:7, 1 

Tessalonisenses 1:4 
22. Loved by God. Colossians 3:12, Romans 1:7, 1 

Thessalonians1:4 
23. Hidden with Christ in God. Colossians 3:3 

 
EU TENHO:  
 
24. Herança. Efésios 1:11. 
25. Acesso pelo Espírito ao Pai. Efésios 2:18.  
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PARA LIÇÃO DOIS 
 

Para concluir esta lição irei: 
 
PREPARAÇÃO 
 
   1. Memorizar João 3:16. 
 
   2. Ler Salmo 23. 
 
   3.  Anotar pontos da mensagem no culto. 
 
   4.  Completar todo o material da lição dois, “Conhecendo o 

caráter de Deus”. 
 
JUNTAMENTE COM O FACILITADOR: 
 
   1.  Rever pontos da lição um. 
 
 
   2.  Citar João 3:16. 
 
 
   3.  Confirmar a leitura do Salmo 23. 
 
 
   4.  Apresentar alguns pontos da mensagem pregada no culto. 
 
 
   5.  Rever Lição Dois. Enfatizando a grandeza do nosso Deus. 
 
 
   6.  Verificar os requerimentos da Lição Três. A tarefa de 

“Preparação” deve ser completada antes do próximo 
encontro. 

 
 
Data ___________ Hora _____________ Lugar ________________ 

 
 
   7.  Encerrar em oração. 
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição 2 
 

CONHECENDO O CARÁTER DE DEUS 
 

Uma verdade maravilhosa nos é apresentada em Daniel 11:32b: 
“mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará 
proezas.” Todos queremos viver produtivamente e termos um caráter 
forte. Assim, precisamos “conhecer nosso Deus”. Não conhecer a 
Deus é o mesmo que reduzir a vida a um tropeço constante, perder 
todo o senso de direção e não compreender o que está acontecendo 
à nossa volta.   
 
 

 
 

 
 
 
QUÃO BEM VOCÊ CONHECE A DEUS? 
 

Você está sofrendo com as questões da vida ou você está vivendo 
na confiança de que Deus está no controle? Você não será o mesmo 
se começar a viver à luz do que você sabe a respeito de Deus. 
Aqueles que passaram por circunstâncias difíceis são mais que 
conquistadores, simplesmente porque eles conhecem seu Deus, 
entendem sua soberania e respondem de forma apropriada.  
 

Cada membro da divindade – Pai, Filho e Espírito Santo tem a 
mesma essência ou caráter.  
 

O caráter de Deus pode ser visto de duas maneiras:  
 
1. ATRIBUTOS (QUALIDADES) QUE PERTENCEM 

EXCLUSIVAMENTE A DEUS 
 

SOBERANIA ETERNIDADE IMUTABILIDADE 
 

ONIPOTÊNCIA 
(TODO PODER) 

ONISCIÊNCIA 
(TODO CONHECIMENTO) 

ONIPRESENÇA 
(PRESENTE EM 
TODO LUGAR) 

 
2. ATRIBUTOS QUE REVELAM COMO DEUS SE RELACIONA 

COM SUA CRIAÇÃO 
 
SANTIDADE RETIDÃO JUSTIÇA AMOR 

Nesta lição, nos concentraremos no caráter de Deus e 
descobriremos o que o distingue singularmente de todos nós. 
Uma boa compreensão da pessoa de Deus nos trará propósito e 
sentido para nossa vida diária.  
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Estude os próximos versículos e escreva abaixo os pontos principais 
que você pode aprender sobre cada atributo divino. Responda 
indicando como você deve viver à luz do seu conhecimento de Deus.  
 
1. ATRIBUTOS QUE PERTENCEM EXCLUSIVAMENTE A DEUS 
 
SOBERANIA – Deus é o supremo governante sobre toda Sua 
               Criação.  
 
A Bíblia diz:  
Salmo 103:19 ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Romanos 9:20, 21 ________________________________________ 
 
O que significa: que todas as coisas estão em Suas mãos. Deus faz 
o que lhe apraz com Seu poder sobre os céus e o povo da terra. Nós 
não podemos impedi-lo e nem temos o direito de questioná-Lo.  
(Daniel 4:35 e Isaías 55:8, 9)  
 
Deus está me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
ETERNIDADE – Deus sempre existiu e sempre existirá. 
 
A Bíblia diz:  
 
Isaías44:6 ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Apocalipse 1:8 ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
1 Timóteo 1:17 ___________________________________________ 
 
O que significa: Deus é Deus, Seus caminhos, caráter e ações 
estão acima de nosso entendimento. A base de Sua existência é Ele 
próprio. Deus não tem limitações ou barreiras em Sua natureza ou 
domínio.  
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Deus está me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
IMUTÁVEL – Deus é sempre o mesmo em sua natureza, caráter e 
vontade. Ele não tem necessidade de mudar, e não pode ser 
mudado. 
 
A Bíblia diz:  
Salmo 102:25-27 _________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Hebreus 13:9 ____________________________________________ 
 
 O que significa: A vontade de Deus nunca muda. Ele deseja 
abençoar Seu povo e atrair todo homem para si. Podemos confiar 
que ele cumprirá sua palavra enquanto o obedecemos.  
 
Deus está me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
TODO PODEROSO – Deus possui todo poder. Ele é capaz de fazer 
tudo o que decida fazer.  
 
A Bíblia diz:  
 
Jó 42:2 _________________________________________________ 
 
Efésios 3:20 _____________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que quer dizer: O poder de Deus é demonstrado em:  
 

1. Criação dos céus e da terra (Gênesis 1:1) 
2. Sutentando todas as coisas (Hebreus 1:3) 
3. Providenciando Salvação (Romanos 1:6) 
4. Cuidando de nós (1 Pedro 5:6,7)  
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Deus está me ensinando __________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ONISCIENTE (TODO CONHECIMENTO) – Deus tem completo e 
perfeito conhecimento do passado, presente e futuro.  
 
A Bíblia diz:  
Salmo 139:1-6 ___________________________________________ 

Hebreus 4:13 ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

O que significa: Deus conhece nossos pensamentos, nossos 
sentimentos, nossos desejos e nossos segredos. Nada pega Deus 
de surpresa. Por exemplo, quando Deus o aceitou como Seu filho e 
lhe deu a vida eterna, Ele já sabia tudo o que você seria e faria.  
 
Deus está me ensinando: _________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
ONIPRESENTE (PRESENTE EM TODO LUGAR) – Deus está em 
todos os lugares do universo em todos os tempos.  
 
A Bíblia diz: 
Provérbios 15:3 __________________________________________ 
 
Jeremias 23:23, 24 _______________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que significa: Em momentos de necessidades, podemos ter 
certeza de que Deus está bem perto, mesmo quando não sentimos 
sua presença. Nós não podemos nos esconder de Deus. Ele 
conhece exatamente o que acontece as nações, a igreja e conosco 
individualmente.  
 
Deus está me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

 
2. ATRIBUTOS QUE REVELAM DEUS EM RELAÇÃO A SUA 
       CRIAÇÃO. 
 
SANTO – Deus é moralmente excelente e perfeitamente puro em 
todos os aspectos de Seu ser.  
 
A Bíblia diz:  
 
Jó 34:10 ________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Isaías 57:15 _____________________________________________ 
 
1 Pedro 1: 14-16 _________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que significa: Deus é absolutamente puro em cada um de seus 
pensamentos e ações. 1Pedro 1:16 diz, “Sede santos porque Eu sou 
santo”. Isto só é possível se eu permitir que o Espírito Santo viva em 
mim como Ele desejar.  
 
Deus está me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________  
 
CORRETO – Deus sempre faz o que é certo. Considerando que Ele 
é Deus, o qualquer coisa que ele faça é em ultima análise boa, pois 
ele é absolutamente verdadeiro. Suas ações são sempre motivadas 
por Seu amor.  
 
A Bíblia diz:  
Deuteronômio 32:3, 4 _____________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Romanos 8:28 ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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O que significa: Os motivos de Deus são sempre corretos. Quando 
Ele dirige nossas vidas, podemos sempre confiar que ele é 
verdadeiro e correto, mesmo quando isto parece contrário aos 
nossos desejos e nossa sabedoria.  
 
Deus está me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
JUSTO – Deus é imparcial e correto em todas ações. Em perfeita 
equidade (legalmente fiel), Ele recompensa a justiça e pune o 
pecado. 
 
A Bíblia diz: 
Neemias 9:13, 33 _________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
2 Tessalonisenses 1:3-10 __________________________________ 
 
O que significa: Deus, que é o juiz de tudo, cumprirá a justiça 
plenamente. Este é um encorajamento para aqueles que são mal 
tratados nesta vida. É também um aviso para aqueles que praticam o 
mal. Deus odeia o mal e o punirá. Deus nos diz que devemos viver 
puros, corretos e tornou possível a recepção de Sua justiça por meio 
da morte de Jesus Cristo.  (2 Corintios 5:21) 
 
Deus esta me ensinando __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
AMOR – Deus é perfeito e amor infinito. Ele dá do seu amor 
livremente e sem considerar o merecimento daquele a quem ama. O 
grande ato de amor divino consiste no fato de ter enviado Jesus para 
morrer por nossos pecados.  
(Romanos 5:8) 
 
A Bíblia diz:  
João 3:16 _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Romanos 8:37-39 ________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que significa: Deus ama incondicionalmente. Seu amor nunca 
muda. Ele ama a todos perfeitamente. Ele colocou seu amor em nós 
(Romanos 5:5).  
Jesus Cristo vivendo em nós torna possível amarmos a outros assim 
como Ele nos amou. (1 João 4:7) 
 

Deus está me ensinando __________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
3. APLICAÇÃO 
 
MINHA RESPOSTA 
 
Retorne no conteúdo desta lição. Escolha uma coisa prática que 
você precisa fazer para viver à luz do conhecimento que você tem de 
Deus. 
 
Esta semana eu irei _______________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Lembre-se, “mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará 
forte e fará proezas.” Daniel 11:32b 
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto ________________________________________________ 

Data _________________________ Pregador _________________ 

Referência Bíblica ________________________________________ 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um -

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

O que me impressionou foi  _________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Deus está me ensinando  __________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Minha resposta é _________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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CHECKOUT FOR LESSON THREE 
 
To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
 

   1. Prepare to give from memory Revelation 1:8. 

 

   2. Read one chapter a day - John 1 - 7. (See pages 35 - 39) 

 

   3.  Make application of “My Response” at end of Lesson Two. 

 

   4. Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message 

Outline. (See page 40) 
 

   5.  Complete all material in Lesson Three, “Communicating With 

God.” 
 
 
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 
 

   1.  Briefly review main points of Lesson Two.  Enjoy the 

excitement of knowing our great God!  
 

   2. Discuss application of “My Response” Lesson Two. 

  

   3. Quote from memory Revelation 1:8.  

 

   4.  Check reading of John 1 - 7. 

 

   5.  Discuss notes taken on Pastor's sermon. 

 

   6.  Review Lesson Three.  Emphasise the importance of a 

regular daily time with God. 
 

   7.  Go over “Checkout for Lesson Four”.  “Preparation” 

assignment is to be completed before we meet next time. 
 
 Date ___________ Time __________ Place _____________ 
 

   8.  Close in prayer using your “Much Prayer-Much Power-Much 

Praise” prayer sheet. 
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BÍBLIA ORAÇÃO 

  COMUNICAÇÃO 
  EQUILIBRADA 

 

Discipulado Dinâmico 
 

Lição 3 
 

COMUNICANDO COM DEUS 
 
Em nosso último estudo aprendemos quem é Deus e como é seu 
caráter. Nesta lição mós aprenderemos como crescer em nosso 
relacionamento com Deus através do estudo da Bíblia e da oração. 
 
 

 
 
 
 
 
 

A PALAVRA DE DEUS E ORAÇÃO 
 
 
“vivifica-me, ó SENHOR, 
 segundo a tua palavra” 

Salmo 119:107.  
 
“Oração e palavra de Deus são 
inseparáveis, e deveriam 
sempre estar juntas nos  
momentos silenciosos de 
devoção na privacidade 
de nosso quarto Em sua 
palavra Deus fala comigo; em oração eu falo com Deus. Para que 
exista verdadeira comunicação, Deus e eu precisamos participar. Se 
eu apenas oro sem usar a palavra de Deus, estarei apto a usar 
minhas próprias palavras e pensamentos. O que realmente nos dá 
poder é usarmos a palavra de Deus e os pensamentos de Deus e 
apresentarmos tudo isso em Sua presença. Então estarei orando de 
acordo com a palavra de Deus. Quão indispensável é palavra de 
Deus para a verdadeira oração! 
 
“Quando oro, devo buscar conhecer a Deus. Através da palavra o 
Espírito Santo me dá a conhecer Deus corretamente. A palavra 
também me ensinará como sou pecador. Isto revela-me todas as 
maravilhas que Deus fez e fará por mim, e isto me fortalecerá para 
fazer Sua vontade. A palavra me ensina como orar – com forte 
desejo, com firme fé, e com constante perseverança. A palavra me 

Nesta lição aprenderemos passo a passo o processo de 
comunicação com Deus. Qualquer relacionamento é 
desenvolvimento por um período de tempo e pode variar de 
acordo com a situação. Nós aprenderemos como termos 
momentos diários com Deus.  
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ensina não apenas o que sou, mas o que me tornarei pela graça de 
Deus. E acima de tudo, me relembra a cada dia que Cristo é meu 
grande intercessor, e me permite orar em Seu nome. Oh Cristãos, 
aprendam esta grande lição, para renovar suas forças a cada dia na 
palavra de Deus, e orar de acordo com Sua vontade. Então nos 
voltemos para o outro lado - oração. Precisamos orar enquanto 
lemos a palavra de Deus – orar para que Deus nos ensine Sua 
palavra, orar para que através do Espírito Santo eu possa saber usar 
corretamente a palavra de Deus – orar para que eu possa ver na 
palavra que Cristo é tudo em todos, e será tudo em mim.  
“Em meu quarto– onde aproximo-me de Deus em Cristo através da 
Palavra e da oração – que eu possa oferecer-me a Deus e a seu 
serviço, e ser fortalecido pelo seu Espírito Santo, a fim de que Seu 
amor derramado abundantemente em meu coração, e eu possa 
diariamente andar em amor.”  

Andrew Murray  
 

Comunicação com Deus começa com o desejo de melhor 
conhecê-lo. 
 
ADORAÇÃO PESSOAL – Momentos diários com Deus 
 
Os próximos passos lhe garantirão momentos significativos com 
Deus, isto resultará em viver dinâmico que trará glórias a Deus.  
 
PREPARE-SE PARA ENCONTRAR-SE COM DEUS 
 
Separe um local e horário para encontrar-se com Deus sozinho. 
O que fez Jesus? Marcos 1:35. 
 
_______________________________________________________ 
 
Tenha certeza de que você não tenha pecados não confessados. 
(Salmo 66:18) Efetiva comunhão com Deus produz resultados 
poderosos! 
 
O Que Deus promete em Sua palavra?  
Isaías 55:11 _____________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que Deus promete sobre a oração que está em harmonia com Sua 
vontade?  
1 João 5:14-15 ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Por causa do potencial para o bem, Satanás nosso inimigo fará tudo 
a seu alcance para nos impedir de investirmos tempo com Deus. 
Contra que é nossa luta? 
 
Efésios 6:12-13 __________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Leia os próximos versículos e descreva algumas coisas que 
prejudicam nossa comunicação com Deus. 
 
Tiago 4:2-3 ______________________________________________ 
 
1 Pedro 3:5-7 ____________________________________________ 
 
Jó 35:12-13 _____________________________________________ 
 
1 João 3:21, 22 __________________________________________ 
 
Tiago 1:6, 7 _____________________________________________ 
 
Mateus 5:23-24 __________________________________________ 
 
Mateus 6:5 ______________________________________________ 
 
Nós devemos confessar qualquer uma destas atitudes erradas e 
pedir o perdão de Cristo, então poderemos nos aproximar de Deus 
com inteireza de coração.  
 
Leia Hebreus 4:15,16 Por que podemos nos aproximar de Deus com 
confiança?  
 
(v.15) __________________________________________________ 
 
Aproxime-se de Deus com grande expectativa enquanto você se 
prepara para encontrá-lo.  
 
 
COMO INVESTIR TEMPO COM DEUS 
 
1. A PALAVRA DE DEUS  
 
LEIA A PALAVRA DE DEUS – A BÍBLIA  
Como conhecer a palavra de Deus beneficiará a sua vida?  
 
Salmo 119:9-11 __________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
 
Quão preciosa é a Palavra para nós? Salmo 119:72 _____________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que fez o salmista para entender a palavra de Deus?  
 
Salmo 119:73 ____________________________________________ 
 
É bom começar seu momento devocional lendo um Salmo de ação 
de graças ou de adoração. Adore a Deus enquanto você pensa em 
quem ele é e tudo o que ele fez.  
 
ESTUDE A PALAVRA DE DEUS – A BIBLIA  
 
Qual deveria ser nosso alvo quando estudamos a Bíblia?  
 
2 Timóteo 2:15 ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Veja o guia - exemplo de “Meu Tempo a Sós Com Deus” no final 
desta lição.  Retorne para um dos livros da bíblia que você esteja 
estudando regularmente, por exemplo o evangelho de João.  
 
- Leia alguns versículos ou um capítulo a cada dia e os estude 
cuidadosamente.  
 
- Escolha um versículo ou frase que particularmente seja significativa 
para você. 
 
- Pergunte: O que me impressionou? O que aprendi a respeito de 
Deus, sobre mim, sobre outros, sobre a vida, etc.?  
 
- Medite (Pense profundamente) neste novo conceito.  
 
LOUVE A DEUS 
 
Enquanto você medita no que você aprendeu de uma pausa e 
agradeça  a Deus por Ele ser que é e por cada verdade que se aplica 
a você como filho (a) dEle. A tantas coisas para louvarmos a Deus. 
Talvez você deseje cantar ou ouvir uma música que te ajude a adorá-
lo. 
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APLIQUE A PALAVRA DE DEUS EM SUA VIDA 
 
- Considere o que Deus está ensinando você. Depois de sua reflexão 
fique em silencio diante de Deus; ouça Suas instruções. Escreva, 
“Deus está me ensinando...”  
 
- Reflita. Qual será minha resposta? Como aplicarei esta verdade em 
minha vida? Quando aplicarei? Como esta verdade afeta minha vida 
em relação a Deus, a outros e mim mesmo? 
 
Minha resposta é.....(Use a guia-exemplo no final desta lição)  
 
MEMORIZE A PALAVRA DE DEUS 
 
Quanto mais você conhecer a verdade de Deus mais efetivamente 
você viverá para a glória dEle.  
 
O que o Salmista disse que deveríamos fazer com a Palavra de 
Deus? 
 
Salmo 119:11 ____________________________________________ 
 
Por quê? _______________________________________________ 
 
Guardar em seu coração é memorizar, é tornar parte de você. Você 
sempre se lembrará daquilo que memorizou.  
 
O que fez Jesus quando tentado por Satanás?  
 
Mateus 4:4,7,10 __________________________________________ 
 
Como Ele foi capaz de fazer isso? ___________________________ 
 
Para ser capaz de usar a verdade de Deus em tempos de 
necessidade é preciso praticar memorização das Escrituras.  
 
Siga o seguinte plano de memorização da Bíblia.  
 

1. Leia o versículo.  

2. Repita pelo menos três vezes.  

3. Compreenda (visualize o ensinamento).  

4. Explique o versículo a alguém.  

5. Reveja o versículo regularmente por um período.  

6. Compartilhe o versículo com algum amigo. 

7. Aplique em sua vida diária.  
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2. ORAÇÃO 
 
À luz do que Deus lhe disse através de Sua Palavra sobre você e 
sua vida, invista um tempo orando por estas coisas que lhe dizem 
respeito. 
 
DEVEMOS ORAR PELA NECESSIDADE DOS OUTROS 
 
Por que devemos orar por outros? 1 Timóteo 2:1-4 ______________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual destes versículos diz que devemos pedir por outros?  
 
Colossenses 1:9-12 _______________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Colossenses 4:2-4 ________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Mateus 9:37, 38 __________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
ORE POR SUAS PRÓPRIAS NECESSIDADES 
 
Quer Deus que oremos por nossas necessidades? João 15:7 
 
_______________________________________________________ 
 
Se nós permanecermos em Cristo o que podemos pedir-lhe?  
 
_______________________________________________________ 
 
Dê duas razões por que Deus quer que peçamos. João 16:24 
 
___________________________ e __________________________ 
 
Leia 1 João 5:14,15. O que é necessário para que tenhamos a 
certeza de que Deus nos dará o que pedimos? 
 
_______________________________________________________ 
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Mantenha um registro de seus pedidos e respostas na categoria 
Muita Oração, Muito Poder, Muito Louvor. (Veja no final desta lição)  
 

ORE COM AUTORIDADE! 
 
Se você foi sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, Elevado 
aos céus com Cristo, Assentado nos lugares celestiais com Cristo a 
destra de Deus Pai, você está em posição de autoridade. Assim, 
você deveria orar como autoridade. Se você não crê que Deus irá 
responder sua oração, então você está perdendo seu tempo. Ore, 
crendo que Deus te responderá, e ore pedindo a autoridade que você 
tem no nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do sangue 
derramado de Jesus.  
 
PODEMOS ORAR COM CONFIANÇA SABENDO QUE SERÁ DA 
VONTADE DE DEUS SE:  
 
Permanecermos 
 
Em 1 João 15:7 Jesus disse:  
 
“Se você ______________________em _____________________ 

e minhas palavras _____________ em _______________ peça o 

que quiser, e lhe será dado.”  

 
Permanecer em Cristo é permitir que o Espírito Santo capacite você 
viver como Cristo viveria. Permitir que as palavras Dele estejam em 
você é conhecer a Palavra de Deus a fim de que você não peça 
aquilo que não seja da vontade de Deus. Deus terá prazer em 
responder suas oração se você permanecer nEle.  
 
Pedirmos 
 
O que Jesus nos diz para fazermos? Mateus 7:7, 8 ______________ 
 
_______________________________________________________ 
 
João 14:14 ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Para pedir com confiança como não deveria ser nossa motivação?  
Tiago 4:2b, 3 ____________________________________________ 
 
Como deveria ser nossa motivação? _________________________ 
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Confiarmos em Deus 
 
Que promessa encontramos em Mateus 21:22? _________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Confiar em Deus é crer ou ter fé nas palavras de Deus. Como se 
desenvolve nossa fé? Romanos 10:17 
 
_______________________________________________________ 
 
E se duvidarmos de Deus? Tiago 1:6, 7 _______________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Nós confiamos em Deus na proporção que o conhecemos. Como 
conhecemos Deus?  
 
João 14:21 ______________________________________________ 
 
Espere resultados se você: 
 
- Permanecer em Cristo deixando que sua Palavra permaneça em 
você. 
 
- Pedir com o desejo de glorificar a Deus. 
 
- Confia em Deus por causa do seu amor.  
Assim você pode antecipar a respostas de sua oração.  
 
Agradeça a Deus 
 
Mesmo antes de ver seus pedidos respondidos agradeça-O.  
 
O que Deus nos promete se orarmos com coração grato? 
 
Filipenses 4:6, 7 __________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Certifique-se de sempre agradecer a Deus  quando vir suas orações 
respondidas.  
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APLICAÇÃO 
 
Aplique o que aprendemos. Esta semana estude o exemplo seguinte 
“Meu tempo diário com Deus” (abaixo). Aplique este método no seu 
estudo do evangelho de João capítulos 1-7. Use a folha de oração 
para seu estudo bíblico e para seu tempo de oração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 
Semana ____________de ____ a_______de 2______ 

 

Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
“Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que 
era e que há de vir, o Todo-Poderoso.”   

      

 Referência Apocalipse 1:8  
 
Dia 1 Leitura Bíblica                                  João 1:1-51 __________             

Versículo mais significativo ___________João 1:29  ___________ 

O que mais me pressionou foi  Jesus era o “cordeiro” sacrifical por 

meus pecados _________________________________________ 

Deus está me ensinando que Ele me ama tanto que morreu pelos 

meus pecados _________________________________________ 

Minha resposta é   viverei para demonstrar o meu amor por Ele 

vivendo hoje como alguém perdoado e livre __________________ 

 
Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

_____________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

_____________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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GLOBAL IMPACT! 
 
Would you like to be a vital part of what God is doing around the 
world?   
You can be by joining our DCI PrayerPulse prayer team. 

 

Prayer Pulse  

The World's Most Powerful Prayer Tool!  
 Is a “one of a kind” software program. 

 It works on any PC & Mac, Tablet & IPad, or Android & 
iPod phone, 

 PrayerPulse Prayer requests are sent by Prayer Team 
Leaders, 

 Immediately a visual and audible alert appears on the 
prayer team member’s device anywhere in the world. 

 
I would love to have you join the DCI Prayer Team.  Please download 
and install the DCI PrayerPulse APP by clicking on the link below and 
choosing the device or devices you'd like to run it on. 
  
http://admin.nextgenprayer.com/circle/app.html?short_name=dci 
  
You can download and install it on your PC, Mac, or mobile device 
(tablet, smart phone, iPad, etc).   
 
It will alert you anytime I send out an urgent prayer request.   
  

Empower & Encourage Intercessors - Increase Prayer 
In Ministry. 
 
Your Church or Christian organization can also start your own 
PrayerPulse Team.   

 

Receive an immediate 25 % Discount on all PrayerPulse purchases 
by using a Coupon Code found on this website Home page link 
below.  

 

http://www.commonsense4life.com 

  
 

 

 

http://admin.nextgenprayer.com/circle/app.html?short_name=dci
http://www.commonsense4life.com/
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MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 

Semana ____________de ____ a_______de 2______ 
 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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  Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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CHECKLIST FOR LESSON FOUR 
 

To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
 
   1. Prepare to give from memory Psalm 119:9 & 11. 
 
   2. Read and study John 8 - 14 using “My Daily Time With God” 

sheet.  Make application of responses to God's Word. 
 
   3.  Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message 

Outline. 
 
   4.  Complete all material in Lesson Four, “Acknowledging Jesus 

as My Lord.” 
 
 
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 
 
   1.  Briefly review main points of Lesson Three.   
 
   2. Quote from memory Psalm 119:9 & 11.  
 
   3. Discuss your Bible Study and Prayer Time and any 

applications or answers to prayer. 
  
   4. Discuss notes taken on Pastor's sermon. 
  
   5.  Review Lesson Four.  Emphasise committing yourselves to 

the Lordship of Jesus Christ. 
   6.  Go over “Checkout for Lesson Five”.  “Preparation” 

assignment is to be completed before we meet next time. 
 
 Date ___________ Time __________ Place _____________ 
 
  7.  Close in prayer using your “Much Prayer-Much Power-Much 

Praise” prayer sheet. 
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição 4 
 

RECONHECENDO JESUS COMO MEU SENHOR 
 

Nós consideramos nosso relacionamento com Deus, e temos 
estudado o caráter e a qualidade de Deus e como nos comunicamos 
com Ele. É um grande conforto sabermos que colocamos nossa 
confiança em alguém  tão digno de nossa confiança.  
 
 
 
 
 
    
 
 
Retornemos ao início – Na verdade antes do início do tempo. Deus é 
eterno; Ele sempre existiu (Isaías 40:28). Ele criou os céus e a terra e 
tudo o que neles há (Gênesis 1:26). Ele criou o homem 
(Humanidade) sua própria imagem (Gênesis 1:26). O primeiro 
homem criado foi Adão; a primeira mulher foi Eva. Eles viveram num 
ambiente perfeito e em comunhão com Deus. Eles poderiam ter 
continuado assim e de fato eles nunca teriam morrido (Gênesis 3:22), 
mas eles desobedeceram A Deus. O pecado deles os separou da 
comunhão com Deus (Isaias 59:2). E eles morreram espiritualmente 
(Romanos 5:12). Consideremos como isto é importante para nós 
hoje.  
Leia Romanos 5:12. Como o pecado entrou no mundo?  
 
_______________________________________________________ 
 
Isto nos diz que a morte (espiritual e física) espalharam-se por todos 
os homens porque todos pecaram. O que isto significa? Quando 
Adão desobedeceu a Deus, toda a humanidade estava em Adão 
visto que eles não tinham  ainda filhos. Quando Adão pecou, você e 
eu estávamos em Adão, éramos parte dele, embora bem pequena, 
éramos parte dele. A decisão de desobedecer a Deus foi parte de 
nossa decisão também e nós nos tornamos pecadores

1
. Quando ele 

                                                           
1
 Outra maneira de entender o fato de que o pecado se estendeu a 

todos é compreender que Adão era nosso representante, assim 
como um advogado nos representa. Ele representava a raça humana 

Nesta lição, consideraremos quem somos em Cristo e quais os 
significados desta expressão, isto é, ESTAR EM CRISTO. Viver é 
um processo de crescimento. Estudaremos nosso progresso 
enquanto passamos de conhecer Jesus Cristo como nosso 
Salvador, para o reconhecermos como nosso Senhor, ao ponto 
onde o reconheçamos como nossa própria vida. 
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morreu, nós morremos (fomos separados de Deus). Todos nos 
nascemos separados de Deus. Você não se torna pecador quando 
conta a primeira mentira, ou quando enganou pela primeira vez.  

 
Não, você nasceu um pecador e por causa disso você é um 
descendente de Adão. Você pratica ações pecaminosas porque você 
tem uma natureza pecaminosa. Isto por não ser fácil de entender ou 
aceitar, mas é isso que Deus nos diz. Quando você recebe a Cristo, 
você é tirado da velha vida de Adão e colocado na vida de Cristo 
pelo seu Espírito de Deus. Uma vez que você está em Cristo, você 
está em uma existência eterna – a vida que não é baseada no 
tempo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é vida eterna? É vida que nunca acaba, mas isto é apenas 
meia verdade. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, nos temos 
uma vida eterna com Deus e isto expande-se para o passado e 
também para o futuro.  
 
O calvário é um evento na eternidade. Estar em Cristo significa estar 
nele eternamente – eternamente futuro e eternamente passado. 
Nossa vida em Cristo é um relacionamento eterno. Eternidade é 
sempre presente visto que não é baseada em tempo. Estar em Cristo 
significa que estávamos nele quando Ele morreu na cruz.  
 
Leia Romanos 6:3-11. Ser batizado significa ser totalmente 
identificado com Cristo.  
 
(v.3) Quando Cristo morreu Eu ______________________________ 
 

                                                                                                                            

e quando, por assim dizer, perdeu a causa, todos perdemos com ele. 
Exatamente como quando o advogado que nos representa perde 
perdemos com ele. 

 Jesus 

Vida de Cristo = Vida Eterna 
 Céu 

Pecado de 
Adão 

Inferno 
A vida de Adão = Morte 
e separação 
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(v.4) Quando Cristo foi sepultado, eu fui _______________________ 
 
(v.4, 5) Quando Cristo foi ressuscitado para uma nova vida em 
ressurreição eu  também ressuscitei para andar em  
 
_______________________________________________________ 
 
(v.6) Conhecendo que meu velho eu foi crucificado com Cristo, Eu  
 
deveria não mais ser ______________________________________ 
 
(v.7) Porque eu morri, eu sou agora __________________________  
 
(v.11) Eu devo agora considerar como fato que eu _______________ 
 
mas vivo para ________________________________________ em 
Cristo Jesus. 
 
Contando com os fatos de nossa co-crucificação e nossa co-
ressurreição com Cristo é um ato da vontade. Pela fé, nos 
apropriamos disto que a Palavra de Deus estabelece como sendo 
verdade sobre você em Cristo.  
 
O apóstolo Paulo entendeu isto. Em Gálatas 2:20, o que ele disse 
sobre o resultado de ser crucificado com Cristo?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Leia Colossenses 3:1, 2. O que nossos novos desejos deveriam ser?  
 
_______________________________________________________ 
 
Efesios 2:5, 6 diz que estamos vivos e ________________________ 
 
____________________________________________________ em 
Cristo Jesus.  
 
Liste algumas atitudes ou ações e sua vida que você percebeu que 
deve ser diferente a luz do sentido de “ESTAR EM CRISTO”.  
 
_______________________________________________________ 
 
Conhecendo Jesus como nossa vida será o assunto discutido na 
lição 5.  
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UM NOVO REINO 
 
Se você recebeu o que Jesus fez na cruz como o único e completo 
pagamento pelos seus pecados, então você passou da morte para a 
vida – “Vida Eterna”. Sua nova posição “em Cristo” significa que já 
não é mais você quem vive, mas Cristo esta vivendo a vida Dele em 
você. Você mudou sua cidadania. Leia Colossenses 1:13,14. A que 
reino você pertencia? 
 
_______________________________________________________ 
 
Ao reino de quem você pertence agora? ______________________ 

 
No reino das trevas, Satanás o rei, permitia que você tivesse muita 
liberdade. Ele sabia que você faria o que ele queria porque você era 
escravo do pecado.  
 
Liste as obras que caracterizam aqueles que pertencem ao reino de 
Satanás? 
 
Gálatas 5:19-21 __________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Leia Romanos 6:17-23. Embora você fosse escravo do pecado, 
através da obediência você recebeu a Cristo e foi posto em 
liberdade. O que você se tornou? 
 
(v.18, 22) _______________________________________________ 
  
Qual seria o resultado de sua vida antiga? (v.21) ________________ 
 
Do que você é livre hoje? (v.22) _____________________________ 
 
Qual o resultado (v.22) ____________________________________ 
 
Através da morte de Cristo você foi posto em liberdade do culpa e do 
poder do pecado.  
 
Será que você deveria continuar pecando? Romanos 6:1, 2  
 
_______________________________________________________ 
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UM NOVO REI  
 
Jesus é “Senhor”. Depois de Jesus ter morrido por nossos pecados, 
foi sepultado e ressuscitou novamente (1Co 15:3,4), o apostolo 
Pedro foi pregar ao povo de Jerusalém. Ele disse a eles que 
conhecia o fato de que Deus tinha feito de Jesus Senhor e Cristo. 
Leia Atos 2:36-38. Qual foi a resposta deles?  
 
(v.37) __________________________________________________ 
 
O que Pedro disse que eles deveriam fazer? (v.38) ______________ 
 
Naqueles dias a palavra “Senhor”, significava autoridade absoluta. 
Eles se arrependeram quando entenderam que Jesus era “Senhor”, 
porque é a única resposta apropriada para aqueles que 
verdadeiramente crêem que “Jesus é Senhor”. Desobedecê-lo seria 
impensável. Jesus é agora seu Senhor, seu Rei, sua autoridade 
absoluta. Você é seu escravo. 
 
Um escravo no primeiro século não tinha nada neste mundo. Sua 
liberdade, sua vontade, e até seu nome não o pertenciam. Ele tinha 
sido comprado num mercado como um animal. Ele era levado para 
casa como uma propriedade do seu mestre, para fazer o que seu 
mestre desejasse. Ele era o escravo, seu mestre seu dono. 
 

We, too, have been bought as slaves. 
 
What was your purchase price? 1 Peter 1:18, 19 ________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
You must be of great value to Him.  He must love you a lot to set you 
free from a tyrant, and bring you into His own kingdom.  Don't ever 
forget, however, that He is your King and that He expects absolute 
obedience in all things. 
 
What does the Bible call disobedience? James 4:17 _____________ 
 
To what does Jesus compare the life of a person who hears and 
obeys His Word?  
 
Matthew 7:24-27 _________________________________________ 
 
 
 
 



 48 

A NEW LIFESTYLE 
 
You now live in a new kingdom, under the rule of Christ the King.  
This puts some very positive but very high demands on you.  It would 
be humanly impossible for you to fulfil His requirements, so He has 
provided for you a new life - His Eternal Life! 
 
What do the following verses say about how we should live (walk)? 
 
Romans 6:4 _____________________________________________ 
 
2 Corinthians 5:17 ________________________________________ 
 
Ephesians 2:10 __________________________________________ 
 
Ephesians 5:2 ___________________________________________ 
 
Ephesians 5:8 ___________________________________________ 
 
1 John 2:6 ______________________________________________ 
 
2 John 4 ________________________________________________ 
 
What should be our goal as Christians? 
 
1 Peter 1:13-16 __________________________________________ 
 
Philippians 3:8-14 ________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Read Hebrews 12:1-5 
What must we do in order to achieve our goal? (v.1) _____________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Whose example are we to follow? (v.2) ________________________ 
 
As a loving father what will God do to correct His children (v.5) 
 
_______________________________________________________ 
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The cost of disobedience 
 
Read 1 Samuel 15:18-23. What did God's prophet Samuel say to 
King Saul about his disobedience? 
 
_______________________________________________________ 
 
What did his disobedience cost King Saul? _____________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
Read 1 John 2:3, 4.  What does it prove when we: 
 
Disobey God? _______________________________________________ 

 
Obey God? _____________________________________________ 
 
The rewards of obedience 
 
1 John 2:5 ______________________________________________ 
 
John 14:23 ______________________________________________ 
 
John 15:10 ______________________________________________ 
 
John 15:14 ______________________________________________ 
 
At times God's Word seems to contradict our own human logic. 
See example in Luke 5:4-11.  What was Simon Peter's response to 
Jesus’ command? 
 
_______________________________________________________ 
 
What resulted from his obedience? ___________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Jesus asked something that was not logical for Peter, a fisherman.  
Jesus did a miracle in this situation.  Peter and his partners were so 
amazed that when they brought the boats to shore, what did they do?  
 
(v.11) __________________________________________________ 
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Give an example from your life, where God expected something of 
you that seemed to be unreasonable. 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

What was your response? __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
What resulted? ___________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

 

Give an example of an area of your life in which God wants you to 
trust Him at this time. 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
APPLICATION 

Is Jesus Lord of: 

The above example? ________ 

Your finances? __________ Your family? __________ 

Your home? __________ Your occupation? __________ 

Your friendships? __________ Your recreation? __________ 

Your future?  __________ Your ambitions? __________ 

Your health?  __________ Your time? __________ 

If God chose to change or remove any of the above, would you be 

able to say, “I trust You Lord to do what is best”? ________________ 

 

What one thing will you do this week to develop your trust in Christ, 
your Lord? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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ADDITIONAL STUDY ON THIS TOPIC 
 
IN CHRIST I AM: 
 
 1.  Set free.  John 8:31-33 

 2.  Crucified.  Galatians 2:20 

 3.  Dead to sin.  Romans 6:2, 11,  1 Peter 2:24 

 4.  Free from condemnation.  Romans 8:1 

 5.  Firmly rooted, built up, established in my faith and overflowing 

with gratitude.  Colossians 2:7 

 6.  A fellow citizen with the saints and part of the household of God. 

      Ephesians 2:19 

 7. Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus 

Christ Himself being the Chief Cornerstone.  Ephesians 2:20 

 8.  Born of God; the evil one does not touch me.  1 John 5:18 

 9.  His disciple because I have love for others.  John 13:34, 35 

10. Raised up and seated in heavenly places.  Colossians 2:12, 

      Ephesians 2:6 

11. Indwelt by the greater One because greater is He who is in me 

than he that is in the world.  1 John 4:4 

12. An overcomer of the world.  1 John 5:4 

13. A possessor of eternal life; I will not be condemned.  John 5:24,  

      John 6:47 

14. Always triumphant.  2 Corinthians 2:14 
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  MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 
Semana ____________de ____ a_______de 2______ 

 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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  Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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CHECKOUT FOR LESSON FIVE 
 
 
To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
 

   1. Prepare to give from memory Luke 6:46. 

 

   2. Read and study John 15 - 21 using “My Daily Time With God”  

 sheet.  Make application of responses to God's Word. 
 

   3.  Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message 

Outline. 
 

   4.  Complete all material in Lesson Five, “Claiming Jesus as My 

Life”. 
 

   5. Read “Have You Made the Wonderful Discovery of the Spirit 

 Filled Life?”  (Obtain a copy from your discipler.) 
 
 
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 
 

   1.  Briefly review main points of Lesson Four emphasising our 

 commitment to Christ's lordship.  Discuss application. 
 

   2. Quote from memory Luke 6:46. 

 

   3. Discuss your Bible Study and Prayer Time and any  

 applications or answers to prayer. 
  

   4. Discuss notes taken on Pastor's sermon. 

  

   5.  Review Lesson Five.  Emphasise the importance of knowing 

 that you are filled with the Holy Spirit. 
 

   6.  Go over “Checkout for Lesson Six”.  “Preparation”  

 assignment is to be completed before we meet next time. 
 
 Date ___________ Time __________ Place _____________ 
 

   7.  Close in prayer using your “Much Prayer - Much Power –

Much Praise” prayer sheet. 
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Discípulo Dinâmico 
 

Lição 5 
 

AFIRMANDO JESUS COMO MINHA VIDA 
 

Conhecer Jesus como meu Salvador é saber que meus pecados 
foram perdoados e que eu sou filho de Deus, possuindo a “A Vida 
Eterna”. Conhecer a Jesus como meu Senhor significa reconhecer 
que fui crucificado com Cristo e que participei de sua morte, 
sepultamento, ressurreição, e ascensão, me livrando da escravidão 
do pecado. Pela fé escolhi aceitar Cristo como “Minha vida” assim 
como recebi a Cristo como meu Salvador. Eu fui ressuscitado em 
nova vida para servir meu novo “Senhor”, Jesus Cristo. Suas 
expectativas são tão altas que para eu viver esta vida sobrenatural 
preciso de recursos sobrenaturais. Isto também foi providenciado por 
Deus. 
   

 

   

 

 

Aceitar a Cristo significa que fomos aceitos num novo nível de 
vida celestial. Efésios 2:6 diz que estamos sentados agora à 
destra de Deus em Cristo. Nós estamos lá agora mesmo com 
Ele! Nós estamos falando de experimentarmos algo que já temos 
posicionalmente – a vida de Cristo. Esta vida é recebida no dia 
em que somos salvos, mas precisamos entrar nesta vida plena 
de Cristo, numa vida cheia do Espírito, ou vida abundante, como 
a Bíblia se refere (João 10:10). 
 
Assim como discípulos de Cristo foram cheios do Espírito Santo 
e receberam poder sobrenatural para mudar o medo em radiante 
capacidade de testemunhar a Cristo. Eles foram usados por 
Deus para mudar o curso da história. Este poder também está 
disponível para você, para capacitá-lo a viver vida frutífera e 
santa em Jesus Cristo.  
 
Afirmar Jesus como “Minha Vida” é parar de tentar viver para Cristo 
ou trabalhar para Ele na força da carne. Como Paulo, devemos 
afirmar, “logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim” 
 

Pelo poder de que Paulo viveu e serviu? Gálatas 2:20 ____________ 
 

Nesta lição nós aprenderemos sobre o Espírito Santo, e como 
podemos deixar Jesus ser nossa vida clamando pela fé o 
enchimento do Espírito Santo.  
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Colossenses 1:28, 29 _____________________________________ 
 
Cristo nos deu uma promessa maravilhosa, “Na verdade, na 
verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as 
obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu 
vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o 
farei” João 14:12,13

a
 

 
O Espírito Santo é a fonte da vida sobrenatural. Para viver esta nova 
vida, precisamos entender quem Ele é e como Seu poder pode ser 
apropriado.  
 

QUEM É O ESPÍRITO SANTO? 
 
Leia Atos 5:3,4. Pedro acreditava que o Espírito Santo era ________. 
 
Em João 14:16, Jesus chamou do Espírito Santo _______________. 
 
Mateus 28:19 diz: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUAL A FUNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO EM NOSSSA VIDAS ? 
 
João 3:5 ________________________________________________ 
 
João 14:17 ______________________________________________ 
 
João 14:26 ______________________________________________ 
 
João 15:26 ______________________________________________ 

PAI 

FILHO ESPÍRITO SANTO 

O Espírito Santo é a terceira 
pessoa da Trindade. Ele é 
uma pessoa igual em todos 
os sentidos ao Pai e ao 
Filho. 
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João 16:13 ______________________________________________ 
 
João 16:14 ______________________________________________ 
 
Atos 1:8 ________________________________________________ 
 
Romanos 8:26 ___________________________________________ 
 
Ser cheio do Espírito é permanecer em Cristo. 
 
POR QUE SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO?  
 
Ser cheio do Espírito Santo tem por objetivo a glória de Deus. (João 
16:1-15) 
 
Leia João 15:1-8.  
Como Deus é glorificado em nossas vidas? (v.5)  
 
_______________________________________________________ 
 
Quando nós geramos frutos, o que isto prova? (v.8) 
 
_______________________________________________________ 
 
Podemos produzir fruto espiritual a parte de Cristo? (v.5) _________ 
 
Assim como um ramo maduro produz mais fruto que ramo novo, nós 
também produzimos mais frutos conforme amadurecemos.  
 
O que faz o agricultor para conseguir que a videira de mais fruto?  
 
(v.2) ___________________________________________________ 
 
O que Deus poderia fazer em nossas vidas para que produzamos 
mais frutos? 
 
_______________________________________________________ 
 
Que fruto o Espírito Santo produz na vida daqueles que estão sob 
Seu controle? 
 
Gálatas 5:22,23 __________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Árvores frutíferas não produzem árvores frutíferas; elas produzem 
frutos. Os frutos (sementes) produzirão árvores frutíferas. Da mesma 
maneira, o Espírito Santo produz fruto espiritual em nossas vidas. 
Qual será o resultado deste fruto?  
 

Mateus 4:19 _____________________________________________ 
 
Por que Muitos Cristãos não estão produzindo este tipo de fruto? 
 
1 CORINTIOS 2:14-3:3 IDENTIFICA PESSOAS NATURAIS, 
CARNAIS (MUNDANAS) E ESPIRITUAIS. 
 
Relacione os círculos abaixo com os três tipos de pessoas descritas.  
 
C = Cristo  
E = Eu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

______________ ______________ ______________ 

 
* Adapted from the booklet “Have You Made the Wonderful Discovery 
of the Spirit-Filled Life?” by Dr. Bill Bright.  Read the Booklet for 
further details. 
 
A pessoa natural não recebeu a Cristo ainda. Ele dirige a própria 
vida enquanto se esforça para fazer seu melhor para viver bem, sua 
vida é constantemente cheia de frustrações e contradições. 
 
A pessoa carnal (mundana) já recebeu a Cristo em sua vida, mas 
ele está insistindo em controlar a própria vida. Como o homem 
natural, ele experimenta muitas contradições e frustrações. 
 
A pessoa espiritual já recebeu Cristo em sua vida, aceita a Sua 
direção e Seu poder. O resultado é uma vida frutífera que glorificará 
a Deus. 
 
Como 1 Coríntios 3:1-3 descreve o Cristão Carnal? 
 
_______________________________________________________ 

E 

      C 

C 

       E 

    E 

 

 

 

 

 

       

C 
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Qual a solução para a carnalidade? Gálatas 5:16 ________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
A maturidade virá à medida que andamos no Espírito, permitindo que 
Ele nos capacite a cada momento. É o alvo e propósito de Deus que 
sejamos conformados à Sua imagem (Rom 8:29). Se vamos 
conhecer esta conformidade, temos que experimentar Sua cruz e 
Sua ressurreição a fim de que, pelo Espírito Santo, Cristo possa ser 
nossa vida diariamente. Devemos permitir que Ele viva em nós, a fim 
de que Ele possa fazer livremente Sua obra através de nós. 
 
Uma atitude de pecado não confessado limitará a obra do Espírito 
Santo em nossas vidas. 
 
O que devemos fazer com pecados não confessados? 
 
1 João 1:9 ______________________________________________ 
 
Há algum pecado (atitude ou ação) em sua vida neste momento que 
você precise confessar? Se necessário, pare por um momento e 
confesse. Pela fé agradeça a Deus por Seu perdão por causa da 
morte de Jesus Cristo na cruz por você. 
 
PELA FÉ RECEBA A PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO 
 
O que é fé? Hebreus 11:1 __________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Por que a fé é tão importante? Hebreus 11:6 ___________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que Deus prometeu em 1João 5:14,15? _____________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Quais são Suas ordenanças em Efésios 5:18? __________________ 
 
_______________________________________________________ 
É a vontade de Deus que você seja dirigido pelo Espírito? ________ 
 
Se você pedir que Ele dirija sua vida, Ele o fará? ________________ 
 
Esta oração é uma maneira de pedir a Deus em fé que dirija sua  
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vida. ___________________________________________________ 

Você deseja dar ao Espírito Santo permissão para dirigir sua vida?  
 

__________ 
 
Se você deseja, faça esta oração em fé e clame por sua 

plenitude.  

Você pediu ao Espírito Santo que dirija sua vida? _______________ 

Ele está agora no controle de sua vida? _______________________ 

Como você sabe? ________________________________________ 

Nós recebemos a Jesus como nosso Salvador pela fé. Como então 
viveremos “em Cristo”? Colossenses 2:6 
 
_______________________________________________________ 

BY FAITH WALK IN THE SPIRIT 
 
To walk in the spirit is to consciously allow the Holy Spirit to live His 
life in you throughout the day. 
 
Se você se perceber qualquer coisa em sua vida (atitude ou ação) 
que esteja desagradando a Deus, agradeça-o pelo perdão de seus 
pecados, passado, presente e futuro – pela morte de Cristo na cruz 
por você e abandone seu erro. Pela fé afirme Seu amor e perdão e 
continue a caminhar com Ele.  
 
 
E SE VOCÊ TOMAR CONTROLE DE SUA VIDA MAIS UMA VEZ?  

 “Querido Deus, eu tenho pecado contra ti tentando dirigir 
minha própria vida. Obrigado pelo Seu perdão. Eu peço 
agora que tome todo o controle de minha vida. Em fé, eu 
agora afirmo o poder e o controle do Espírito Santo e O 
agradeço por me dirigir.”  

Ser cheio do Espírito é uma experiência diária. Há muitos 
enchimentos do Espírito. Na língua grega, a ordem de Efésios 5:18 
originalmente escrita, tem o sentido de constantemente e 
continuamente ser cheio, dirigido e capacitado pelo Espírito Santo 
como um estilo de vida.  



 65 

 
Assumir o controle de sua vida é escolher pecar e desobedecer a 
Deus. Sempre que o Espírito Santo te conscientizar do pecado em 
sua vida:  
 
1. Confesse seu pecado – concorde com Deus no que diz respeito a 
isto e agradeça-o pelo perdão  1Jo 1:9. Confissão envolve 
arrependimento (mudança de atitude e ação) 
2. Afirme a plenitude do Espírito Santo pela fé. Confie que Ele agora 
está dirigindo e capacitando sua vida, de acordo com a ordem de 
Efésios 5:18 e sua promessa de 1Jo 5:14,15. 
 
COMO PERMITIR QUE JESUS SEJA “SUA VIDA” 
 
Não tente viver a vida Cristã. Não pode ser feito assim! Pelo 
contrário, deixe Cristo em você vivê-la. Peça, “Senhor Jesus, o que 
você faria?” Então faça o que Ele faria. Isto pode parecer impossível 
para você, apenas diga, “Senhor não consigo, mas você consegue. 
Eu estou disposto a fazer, mas preciso que faça através de mim”. 
Confie no Espírito Santo para capacitar você. 
 
APLICAÇÃO 
 
PERDOAR AOS OUTROS 
 
Leia Efésios 4:32. O que nos é ordenado a fazer? _______________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Há alguém que você precisa perdoar? Caso sim, liste seus nomes. 
 
_______________________________________________________ 
 
Jesus já os perdoou, assim como perdoou a você. Pela fé faça o que 
Jesus faria. O Espírito Santo irá capacitá-lo a perdoar cada um deles.  
 
AME AOS OUTROS 
 
Leia João 15:12, 13. O que nos é ordenado? ___________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Como Jesus demonstrou seu amor por você? __________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Faça uma lista de pessoas de quem você não gosta. Você pode 
incluir até mesmo seu nome nessa lista.  
__________________________ ___________________________ 
 
__________________________ ___________________________ 
 
Jesus ama estas pessoas?  ________________ 
 
Você permitirá que Jesus ame a cada um deles através de você?  
 
_______________ 
 
Escolha um nome e pergunte-se “Como Jesus amaria esta pessoa 
através de mim”?  
 
Jesus Would ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O fruto do Espírito Santo é amor (Gálatas 5:22,23). Pela fé, faça o 
que Jesus faria. O Espírito Santo irá capacitá-lo a amar esta pessoa.  
 
Leia 1 Coríntios 13. Afirme este tipo de amor por Deus, por outros e 
por você mesmo.  
 
COMPARTILHE CRISTO COM OUTROS 
 
Leia Lucas 19:10. Qual era o propósito de Jesus quando veio à 
terra? 
 
_______________________________________________________ 
 
When we are empowered by the Holy Spirit, what will result?   
 
Acts 1:8 ________________________________________________ 
 
Make a list of people you know who need to understand about the 
love and forgiveness of God. 
Faça uma lista de pessoas que você conhece que precisam entender 
sobre o amor e o perdão de Deus. 
 
___________________________   ___________________________ 
 
___________________________   ___________________________ 
 
___________________________   ___________________________ 
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Pray for opportunities to share the gospel with each one.  Choose 
one name, and by faith make plans to witness to that person.   
 
Ore por oportunidades de compartilhar o evangelho com cada um. 
Escolha um nome, e, pela fé, faça planos para testemunhar a esta 
pessoa. 
 
Eu confiarei no Espírito Santo para me capacitar a compartilhar o 
evangelho com  
 
____________________________ Quando? ___________________ 
 
(Como testemunhar será ensinado na lição oito. Seu discipulador 
está disponível para ajudá-lo) 
 
Remember, you are In Christ; He is In You to live and do what He 
wants.  The Holy Spirit will empower you to live the Christ Life.  What 
an opportunity!  What potential!  Don't waste a moment of it. 
 
 
ADDITIONAL STUDY ON THIS TOPIC 
 
IN CHRIST I AM: 
 
 1.  Victorious.  I Corinthians 15:57 
 2.  Strong in the Lord.  Ephesians 6:10 
 3.  More than a conqueror.  Romans 8:37 
 4.  Alive with Christ.  Ephesians 2:5 
 5.  Qualified to share in His inheritance.  Colossians 1:12 
 6.  In the world in the same way as He is in the world.  1 John 4:17 
 7.  His faithful follower.  Revelations 17:14b, Ephesians 5:1 
 8.  Overtaken with blessings.  Deuteronomy 28:2, Ephesians 1:3 
 9.  The light of the world.  Matthew 5:14 
10. The salt of the earth.  Matthew 5:13 
11. The righteousness of God. 2 Corinthians 5:21 
12. A partaker of His Divine Nature.  2 Peter 1:4 
13. An ambassador for Christ.  2 Corinthians 5:20 
14. God's workmanship created in Christ Jesus for good works.   
      Ephesians 2:10 
15. The apple of my Father's eye.  Deuteronomy 32:10, Psalm 17:8 
16. Being changed into His image.  2 Corinthians 3:18, Philippians 
1:6 
17. One with the Father and the Son.  John 17:21-23 
18. A partaker of the mind of Christ.  Philippians 2:5, 1 Corinthians 
2:16 
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19. Filled with the peace of God which passes all understanding.   
      Philippians 4:7 
20. Able to live by and in the law of the Spirit of Life.  Romans 8:2 
21. Able to walk in Christ Jesus.  Colossians 2:6 
22. Able to be content in all circumstances.  Philippians 4:11-13 
23. Able to do even greater works than Christ Jesus.  John 14:12 
24. Pressing toward the goal of the prize of the high calling of God. 
      Philippians 3:14 
25. Showing forth His praise. 1 Peter 2:9 
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MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 
Semana ____________de ____ a_______de 2______ 

 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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CHECKOUT FOR LESSON SIX 
 

To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
 

   1. Prepare to give from memory Galatians 2:20. 

 

   2. Read and study James 1 - 5 and Proverbs 1 & 2 using “My 

Daily Time With God” sheet.  Make application of responses 
to God's Word. 

 

   3.  Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message 

Outline. 
 

   4.  Complete all material in Lesson Six, “Spiritual Warfare.” 

 
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 
 

   1.  Briefly review main points of Lesson Five.  Check your 

understanding of the Spirit-filled life.  Discuss application. 
 

   2. Quote from memory Galatians 2:20.  

 

   3. Discuss your Bible Study and Prayer Time and any 

applications or answers to prayer. 
  

   4. Discuss notes taken on Pastor's sermon. 

  

   5.  Review Lesson Six emphasising the authority of the believer 

in Christ. 
 

   6.  Go over “Checkout for Lesson Seven”.  “Preparation” 

assignment is to be completed before we meet next time. 
 
 Date ___________ Time __________ Place _____________ 
 

   7.  Close in prayer using your “Much Prayer-Much Power-Much 

Praise” prayer sheet. 
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição Seis 
 

BATALHA ESPIRITUAL 
 

Crescimento vem com conflitos, mas Deus nos tem dado uma 
promessa “em todas estas coisas, porém, somos mais que 
vencedores por meio daquele que nos amou.” Romanos 8:37. 
Nós devemos andar no Espírito e vivermos pela fé. Tiago 4:17 diz, 
“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete 
pecado.” A vida cristã é uma batalha! Satanás, nosso grande 
inimigo, está constantemente nos tentando para pecarmos, e 
vivermos em desobediência a Deus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A FONTE DA TENTAÇÃO 

SATANÁS 
 
Você está numa batalha espiritual. É importante conhecer seu 
inimigo. Leia 
Apocalipse 12:7-10.  Quais são os nomes dados ao inimigo?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que ele está fazendo? ___________________________________ 
 
Porque deveríamos estar alertas? 1 Pedro 5:8 __________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
  

A Bíblia explica que há três forças – Satanás, o mundo, e a carne – 
estes estão constantemente em guerra contra nós.  

Nesta lição nos aprenderemos como Satanás, apesar de 
derrotado, tem um estratégia de luta contra nós tentando-nos para 
o pecado. Deus está consciente de nossas tentações e temores e 
nos providenciou tudo que precisamos para vencermos as 
tentações. Nós aprenderemos a viver pela fé. 
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Leia Efésios 6:10-18. Contra o que lutamos? 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual a nossa defesa? (v.13) ________________________________ 
 
Liste as várias peças da armadura (v.14-17) ___________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual a arma ofensiva que Deus nos tem dado contra Satanás? (v.17) 
 
_______________________________________________________ 
 
Em nossa luta contra Satanás e suas forças malignas, o que 
devemos fazer sempre? (v.18)  
 
_______________________________________________________ 
 
O MUNDO 
 
Qual a tentação que vem do mundo? 1 João 2:15-17.  

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que deveríamos fazer quando tentados nestas áreas? 
Colossenses 3:1, 2 
 
_______________________________________________________ 
 
Jesus disse que deveríamos esperar estas lutas mas que 
deveríamos ter coragem. Por que? 
 
João 16:33 ______________________________________________ 
 
A CARNE 
 
Paulo, depois de ter recebido a Cristo, encontrou-se numa batalha. 
Sua carne lutava contra sua nova vida Cristã. Sabendo que sua 
carne continua sem mudança. Era incapaz de fazer o bem. Aceitar o 
plano de Deus para esta área e segui-lo é a saída para este 
problema.  
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O que disse Paulo ter acontecido com sua velha natureza?  
Romanos 6:6 
_______________________________________________________ 
 
Quem vive em nós agora? Gálatas 2:20 _______________________ 
 
Qual é nossa nova posição? Efésios 2:6 _______________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Como devemos viver então? Romanos 6:11,12 _________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Gálatas 5:16, 17? ________________________________________ 
 
Lembre-se, Cristo em você é maior que Satanás! (1 João 4:4) 
 
 
DEUS ESTÁ CONSCIENTE DE SUA TENTAÇÃO E TEMORES 
 
Leia Isaías 41:10-13. Deus diz “Não temas”. O que Deus tem 
prometido a você? 
 
(v.10) __________________________________________________ 
 
O que fazendo com que você fraqueje sua fé em Deus neste  
 
momento? ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Leia 1 Corintios 10:13. O que “tentação que não fosse humana” 
significa para você?  
 
_______________________________________________________ 
 
COMO DEUS NOS GUIA 
 
Você é um ser de três partes, feito de espírito, alma e corpo. 
(1 Tessalonissences 5:23) 
Como resultado de receber a Cristo: 
 

- Seu ESPÍRITO foi renovado pelo Espírito Santo 
(1Corintios 6:19, Efésios 1:13) 
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- Sua ALMA está sendo renovada dia a dia enquanto você 
vive pela fé 
(Romanos 12:2, 2 Coríntios 3:18, Filipenses 1:6) 
 

- Seu CORPO será  renovado na ressurreição, quando 
você for para o céu.  
(Filipenses 3:21, 1Coríntios 15:42-57) 

 
COMO DEUS NOS GUIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando você permite eu Deus te dirija escolhendo pensar de acordo 
com Sua Palavra, sua mente será renovada (Romanos 12:2). Você 
renovará sua mente e isto afetará suas emoções substituindo seus 

Como cristão Deus fala com você por meio do Espírito Santo que 
habita em você. 
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temores e suspeitas, entre outros, por amor, alegria, paz, etc 
(Gálatas 5:22,23). Neste quadro da mente você escolherá suas 
ações (por meio dos sentidos físicos paladar, tato, visão, audição e 
olfato) isto resultará em boas ações. Estas ações capacitadas pelo 
Espírito Santo agradarão a Deus e trarão glórias a Ele. 
 
COMO SATANÁS BUSCA NOS DESTRUIR? 
 
Progressão da tentação 
 

a) Satanás procura atrair-nos a fim de tirar-nos de nossa 
segurança. Ele sabe o que nos será atrativo. 
 

b) Ele tenta-nos para levar-nos a decidir pelo pecado. Ele não 
pode nos fazer pecar; pode apenas nos tentar. Nós 
escolhemos pecar ou não. 
 

c) Quando escolhemos pecar, Satanás teve sucesso em 
separar-nos da comunhão com Deus. Isto trás culpa e 
infelicidade em nossas vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satanás que é a fonte de todo o mal, não pode afetar nosso espírito 
pois este é habitado pelo Espírito Santo, por isso Satanás opera por 
meio do sistema do mundo – cobiça, poder, luxuria, medo e prazer. 
Ele nos tenta a escolher desobedecer a Deus através dos nossos 
desejos carnais. Nossos sentidos podem ser despertados porque 
temos hábitos e memórias dos prazeres do pecado. Nossa mente, 
que está em processo de ser renovada, continua vulnerável e 
algumas vezes acreditará nas mentiras de Satanás. Nós somos livres 
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para escolher viver para nossa própria glória e prazer, mas fazendo 
isso, nós pecamos e desonramos a deus. Isto, claro, satisfaz 
Satanás que é o inimigo de Deus.  
 

COMO PODEMOS VENCER A TENTAÇÃO 
 
ENTENDENDO SUA AUTORIDADE 
 
Estar em Cristo dá a você uma autoridade tremenda sobre o inimigo. 
Lúcifer (Satanás) foi criado por Deus como a mais bela e poderosa 
criatura (Ez 28:12-14). Ele foi colocado sobre todos as forças 
angelicais (Ez 28:15). Ele se tornou orgulhoso e liderou uma rebelião 
no céu (Isaías 14:13,14). Muitos dos anjos juntaram-se a Satanás em 
sua tentativa de tomar o trono de Deus (Judas 6). Satanás, claro, foi 
derrotado e lançado fora do céu (Ez 28:16-18). Os anjos derrotados 
(anjos caídos e demônios) foram lançados fora do céu com ele e 
estão esperando pelo juízo final (Mt 25:41). Sua condenação é certa. 
Nesta presente era, eles estão restritos a este mundo (Ez 28:16, 
Efésios 2:2) e continuam procurando levar outros consigo. Se 
Satanás puder confundir você, um Cristão, a respeito de sua 
autoridade então você não assumirá sua postura correta contra 
Satanás e suas forças rebeldes.  
 
ESTRUTURA DE AUTORIDADE DO UNIVERSO 

(Refere-se ao diagrama da próxima página) 
 
1. Deus – Supremo em todo o universo. 
2. Satanás – o mais poderoso dos seres criados. 
3. Miguel o Arcanjo – Comandante dos Anjos. 
4. Anjos caídos – demônios. 
5. Anjos fieis – Servos de Deus 
6. Humanidade. 
7. Alguém que ainda não tenha recebido a Cristo como seu Salvador 

e Senhor. Ele poderá viver bem do ponto de vista humano, mas 
ele não terá a vida eterna e estará sujeito a Satanás e seus 
demônios. 

8. Quando recebemos a Cristo, Ele está em nós e nós Nele. 
Estamos em Cristo assentados nos lugares celestiais (Ef 2:6). 
Cristo está muito acima de todo principado, potestade e todas as 
forças do mal (Ef 1:20-23) e você está em Cristo. Nós fomos 
promovidos para a posição mais alta (em Cristo) – de mendigos a 
ricos, da absoluta pobreza a filhos do Rei de todo o Universo. 
Você tem grande autoridade, mesmo sobre Satanás.  

9. Muitos Cristãos não vivem como se tivessem esta posição. 
Satanás os está enganando fazendo-os pensar que são apenas 
pessoas melhores quando se tornaram Cristãos. Eles talvez 
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pensem que será muita presunção viver de acordo com o que a 
Palavra de Deus nos diz. Em sua humildade (realmente 
descrença), eles continuam tentando fazer o melhor que 
podem para Deus. Um cristão assim está vulnerável a Satanás.  
 

The following diagram should help you understand your position in 
the authority structure in the universe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God's Word says we are In Christ.  Believe God.  Live by faith. 
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VIVA PELA FÉ 
 
Leia Hebreus 4:15,16. O que podemos fazer em tempos de  
 
tentação? (v.16) __________________________________________ 
 
Qual será o resultado? ____________________________________ 
 
Fé é agir de acordo com a verdade que Deus afirmou. Por que a fé é 
tão importante? 
 
Hebreus 11:6 ____________________________________________ 
 
Leia 1 Corintios 10:13.  
Como Deus providencia ajuda em tempos de tentação? 
 
_______________________________________________________ 
 
Pode tentação vencer você alguma vez? ______________________ 
 
Como Cristão, você tem uma escolha. Escolha viver pela fé! 
 
APLICAÇÃO 
 
De que forma especifica você tem sido tentado em cada uma das 
seguintes áreas?  
 
Cobiça da carne __________________________________________ 
 
Cobiça dos olhos _________________________________________ 
 
Soberba da vida __________________________________________ 
 
VIVA PELA FÉ 
 
Escolha uma das necessidades acima. A luz de sua necessidade, o 
que fará esta semana para viver pela fé na promessa de Deus?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

“Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência 
da carne.” Gálatas 5:16 
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  MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 
Semana ____________de ____ a_______de 2______ 

 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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  Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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CHECKOUT FOR LESSON SEVEN 
 
To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
 

   1. Prepare to give from memory 1 Corinthians 10:13. 

 

   2. Read and study 1, 2 and 3 John using “My Daily Time With 

 God” sheet.  Make application of responses to God's Word. 
 

   3.  Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message 

 Outline. 
 

   4.  Complete all material in Lesson Seven, “Living in My Church 

 Family.” 
 
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 
 

   1.  Briefly review main points of Lesson Six emphasising the  

 authority of the believer in Christ.  Discuss application.  
 

   2. Quote from memory 1 Corinthians 10:13.  

 

   3. Discuss your Bible Study and Prayer Time and any  

 applications or answers to prayer. 
  

   4. Discuss notes taken on Pastor's sermon. 

  

   5.  Review Lesson Seven emphasising the importance of  

 worship and fellowship. 
 

   6.  Go over “Checkout for Lesson Eight”.  “Preparation” 

 assignment is to be completed before we meet next time. 
 
 Date ___________ Time ___________ Place ____________ 
 

   7.  Close in prayer using your “Much Prayer-Much Power-Much 

 Praise” prayer sheet.   
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição Sete 
 

VIVENDO EM MINHA IGREJA FAMÍLIA 

 
Você recebeu a Cristo e nasceu de novo na família de Deus. È 
importante que você entenda como se relacionar com sua nova 
família, a fim de que você possa crescer juntamente com eles em 
direção a maturidade. Você desfrutará de grande comunhão com 
Deus e com os outros. 
 
 
 
 
 
 
O QUE É A IGREJA? 
 
A Igreja é o “Corpo de todos os verdadeiramente crêem em Jesus 
Cristo”, não é um prédio onde as pessoas se reúnem. Deus institui as 
igrejas locais (há milhares delas ao redor do mundo) para prover uma 
família onde possamos crescer espiritualmente e alcançar outros em 
amor.  
 
QUAL O PROPÓSITO DA IGREJA?  
 
Qual foi o propósito de Jesus ao vir a terra?  
 
Lucas 19:10 _____________________________________________ 
 
Mateus 20:28 ____________________________________________ 
 
Mateus 9:13 _____________________________________________ 
 
O propósito da igreja é uma extensão do propósito de Cristo. A igreja 
providencia um ambiente em que os Cristãos possam:  
 

a) Adorar a Deus – Aprender a respeito de Deus e celebrar Sua 
vida 

 
b) Comunhão – Care for each other and enjoy meaningful 

relationships. 
 

Nesta lição, aprenderemos o que é a Igreja, seu propósito e sua 
importância na adoração coletiva, e como ter comunhão 
significativa com outros Cristãos.  
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c) Equipar - nos em nossa caminhada com Deus e em nossas 
habilidades para servirmos uns aos outros.  ????? 

 
d) Compartilhar Cristo – Proclamar as boas novas do evangelho 

com os outros.  
 
Nós vamos considerar adoração e comunhão nesta lição, discipulado 
e compartilhar Cristo na próxima lição.  
 

Qual a declaração de missão de sua igreja? Escreva.  
 
Nosso propósito é ________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
(Talvez você tenha que perguntar a seu pastor) 
 
ADORANDO A DEUS 
 
Salmo 122:1 diz que Davi se alegrou ao ir à casa do Senhor.  
 
Qual deveria ser nossa atitude quando vamos prestar um culto de  
 
adoração? ______________________________________________ 
 
Qual deveria ser nosso foco? 1 Crônicas 29:10-13 _______________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Adoração corporativa é para Deus, mas também é um benefício para 
nós. Reconhece a gloria Dele, Seu poder, grandeza e majestade. 
Nós o honramos como nosso Rei e Soberano Senhor que reina 
sobre nós. Para genuinamente adorarmos a Deus precisamos entrar 
na sala do trono do Rei, e oferecer-lhe a devida homenagem, e 
exultarmos em nosso relacionamento com Ele. Adorar é entrar em 
contato com Deus – orar a Deus, confessar a Deus, e cantar para 
Deus, e responder a Deus conforme Ele é exaltado e revelado 
através de Sua Palavra. O propósito é oferecer alguma coisa e não 
receber alguma coisa.  Receber é o resultado do que oferecemos. 
Devemos aprender a esperar em Deus para recebermos suas 
bênçãos. 
 
De acordo com os versículos, qual deveria ser nossa atitude de 
espera no Senhor?  
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Salmo 25:5 ______________________________________________ 
 
Salmo 37:7 ______________________________________________ 
 
Salmo 40:1 ______________________________________________ 
 
Isaías 40:31 _____________________________________________ 
 
Adoração, por sua própria natureza, exige preparação do coração. 
Isto envolve espera. Isto envolve refocalizar a mente e o coração do 
eu, outros, e os detalhes da vida e entregar a Deus. A adoração 
comunitária é uma continuação do que já aconteceu em nossos 
corações durante a semana. 
 

A ADORAÇÃO DEVE INCLUIR: 
 
A Palavra de Deus 
 
A adoração sempre inclui um foco sobre a Palavra. A pregação e o 
ensino da Palavra num ambiente comunitário favorece esse foco. 
Pregação não deveria ser apenas informação, mas deveria afiar 
nossa consciência da grandeza do nosso Deus e assim elevar 
nossos espíritos a Ele. Para tirar o melhor proveito das mensagens 
tome nota. Use o “Esboço da Mensagem”. 
 
Como deveríamos receber a Palavra de Deus? Colossenses 3:16  
 
_______________________________________________________ 
 
Qual será o resultado? ____________________________________ 
 
Veja também Efésios 5:19 __________________________________ 
 

Música 
 
Ser cheio do Espírito é estar cheio da palavra de Deus e canções de 
adoração.  
 
Brevemente observe o Salmo 119 e observe como cada versículo, o 
coração de Davi descansa sobre o amor de Deus ou sobre a Palavra 
de Deus. Se meditarmos na Palavra de Deus como ele fez, 
perceberemos como é fácil adorar a Deus.  
 
Salmo 100:2 nos diz que ___________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
 
Lembre-se que Deus é a audiência e que tem prazer na adoração de 
Seu povo! Nós estamos aqui para oferecer-lhe adoração. Estilos de 
adoração podem variar de uma congregação para outra, mas o 
propósito é o mesmo. Adoração não é uma experiência morta. 
Estamos celebrando o Jesus Vivo; nossa canção, oração, recitação, 
e resposta deveria ser alegre, exuberante, e cheia de vitalidade 
porque Ele vive. Focalizar Nele é estar completamente vivo. Nossa 
adoração refletirá sua Vida.  
O que Jesus prometeu aqueles que se reunissem em Seu nome?  
 
Mateus 18:20 ____________________________________________ 
 
Venha com expectativa de encontrar-se com Ele! 
 

COMUNHÃO  
 
UNIDADE UNS COM OS OUTROS 
 
Qual foi a oração de Jesus por todos os crentes? João 17:20-23  
 
_______________________________________________________ 
 
O que Paulo deseja para os Cristãos da Igreja de Roma?  
 
Romanos 15:5, 6 _________________________________________ 
 
Satanás procurará destruir nossa unidade. Qual nossa proteção 
contra Satanás?  
 
João 17:11 ______________________________________________ 
 
MEMBROS UNS DOS OUTROS 
 
Como a igreja é descrita em 1 Corintios 12:27? _________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Leia Romanos 12:3-16. Resuma esta passagem e compare com 
nosso relacionamento com o corpo de Cristo.  
 
_______________________________________________________ 
 
Pode uma parte do corpo trabalhar independente do resto do corpo? 
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1 Corintios 12:21 _________________________________________ 
 
What happens in the body when one member suffers?   
 
1 Corinthians 12:26 _______________________________________ 
 
O que acontece quando um membro é honrado? ________________ 
 
Aplicação 
 
Você deveria ser membro de uma igreja local? 1 Corintios 12:12,13 
____________.  
 
Você já é membro de uma igreja local? _______________________ 
 
(Se não, converse com seu discipulador sobre como você pode ser 
membro da igreja) 
 

ACEITANDO UM AO OUTRO 
 
Escreva Romanos 15:7 ____________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Não julguem uns aos outros (Romanos 14:1, 3, 20, 21) 

 

Não demonstrem favoritismo (Tiago 2:9) 
 
Como deveríamos agir em relação aos outros? Romanos 12:16 
 
Deveríamos _____________________________________________ 
 
Não deveríamos _________________________________________ 
 
Reconcilie-se Leia Efésios 2:12-14 
 
Todos (v.12) ________________________________________de 
Cristo.  
 
Agora em Cristo fomos (v.13) _________________________através 
do sangue de  
 
Cristo. Cristo é nossa paz e fez (v.14) _________________________  
 
e destruiu _______________________________________________ 
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O que deveríamos fazer para demonstrarmos aceitação pelos 
outros? Efésios 4:15,16 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual será o resultado? (v.16) _______________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Aplicação 
 
Você precisa exercitar uma aceitação maior (reconciliar-se) com 
alguém?  
 
__________________ Quem? ______________________________ 
 
HONRAR UNS AOS OUTROS 
 
Leia João 13:1-17. Mesmo Ele sendo Deus e Senhor, Jesus modelou 
uma atitude de humildade servil quando lavou os pés de seus 
discípulos.  
Você já honrou alguém através do serviço?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Aplicação 
 
Você precisa mudar sua atitude em relação a alguém? ___________ 
 

ENCORAJAR UM AO OUTRO 
 
Escrituras ensinam nos a encorajar uns aos outros. “Não deixando a 
nossa congregação, como é costume de alguns, antes 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes 
que se vai aproximando aquele dia.”  Hebreus 10:25 
 
Qual foi a instrução de Paulo aos Cristãos em 1 Tessalonissences  
 
5:11? __________________________________________________ 
 
How does Paul encourage them?  1 Thessalonians 1:2, 3; 2:19, 20 
 
_______________________________________________________ 
 



 95 

_______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
Por que Paulo foi tão encorajado por eles? 1 Tessalonissences 2:13.  
 
_______________________________________________________ 
 
O que Paulo disse ser um dos propósitos da igreja?  
 
Efésios 4:11,12 __________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
A palavra de Deus é a primeira fonte de encorajamento.  
 
Aplicação 
 
Há alguém que você precise encorajar? _______________________ 
 
Converse com seu discipulador que passagem bíblica você poderia 
usar para encorajá-los. 
 
SUJEITAR UM AO OUTRO 
 
Quem é a cabeça da igreja? Efésios 4:15 ______________________ 
 
Exemplos de submissão 

 Jovens submissos aos mais velhos (1 Pedro 5:5) 

 Membros submissos à autoridade dos guias espirituais (Hebreus 

13:17) 

 Funcionários submissos ao empregador (Efésios 6:5) 

 Crianças submissas aos pais (Efésios 6:1) 

 Esposas submissas aos maridos (Colossenses 3:18) 

 Maridos submissos a Cristo (Efésios 5:25-30) 

 Cristãos submissos as autoridades (1 Pedro 2:13) 

 Todos subtendo-se uns aos outros (Efésios 5:21) 

 Por que devemos nos submeter uns aos outros? (Efésios 5:21) 
 

_______________________________________________________ 

Aplicação 

A quem você deveria demonstrar maior submissão?  
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_______________________________________________________ 
 
SERVIR UNS AOS OUTROS 
 
Em Cristo você foi posto em liberdade – não para pecar – mas para 
servir. (Gálatas 5:13,14). Aqueles que entendem que morreram para 
o pecado para o eu estão completamente em Cristo são capazes de 
servir aos outros como resultado de uma abundante e transbordante 
consciência de valor próprio. Pessoas sem Cristo tem a necessidade 
de mostrar sua importância aos outros para serem servidos.  
 
Qual deveria ser nossa ambição? Marcos 10:42-45 ______________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Nós demonstramos uma atitude de servos de maneiras práticas ao 
suprir as necessidades espirituais, físicas, mentais e sociais de 
outras pessoas. (Mateus 25:1-45) 
 
Aplicação 
 
Como você tem demonstrado uma atitude de servo perante os  
 
outros? _________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
APLICAÇÃO  
 
A igreja é uma família e cada pessoa nesta família esta crescendo 
em direção a maturidade. Nós somos um corpo e cada um é parte 
deste corpo. Para ser capaz de aplicar cada um dos “Uns aos outros” 
você precisará depender do poder do Espírito Santo. Amor é o 
ingrediente essencial e a essência do fruto do Espírito.  
 

“Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há 
escândalo.” 1 João 2:10 

 

A igreja que ama a Deus, adora-o com alegria e entusiasmo, 
demonstra amor pelos outros, e tem mais consideração pelos outros 
que por si próprio (Romanos 12:10), será uma igreja atraindo novas 
pessoas (Atos 2:47) e glorificando a Deus neste mundo.  
 
Este é o tipo de ambiente em que você crescerá. Na próxima lição 
você aprenderá sobre crescimento como um discípulo e como 
compartilhar a Cristo com outros  
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MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 

Semana ____________de ____ a_______de 2______ 
 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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CHECKOUT FOR LESSON EIGHT 
 
To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  
 

   1. Prepare to give from memory John 13:34, 35. 

 

   2. Read and study Ephesians 1 - 6 using  “My Daily Time With 

 God” sheet.  Make application of responses to God's Word. 
 

   3.  Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message 

 Outline. 
 

   4.  Complete all material in Lesson Eight, “Reaching Out to 

 Others”. 
 

   5. Read the booklet “Would You Like to Know God Personally?”  

 (Obtain a copy from your discipler.) 
 
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 
 

   1.  Briefly review main points of Lesson Seven emphasising the 

 importance of worship and fellowship.  Discuss applications. 
 

   2. Quote from memory John 13:34,35. 

  

   3. Discuss your Bible Study and Prayer Time and any  

 applications or answers to prayer. 
  

   4. Discuss notes taken on Pastor's sermon. 

  

   5.  Review Lesson Eight emphasising sharing Christ and making  

 disciples of those who receive Christ. 
 

   6. Demonstrate how to share the gospel booklet; How You Can 

Become a Child of God! or “Would You Like to Know God 
Personally?”  

 
(To purchase or download these and other materials see our website 
at: www.dynamicchurches.org )  
 

 

 

http://www.dynamicchurches.org/
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   7. Discuss your future plans e.g. Dynamic Sharing, Dynamic 

 Discipling or other ministry areas.  Go over the “Dynamic  
 Sharing, An Opportunity” sheet together. 
 

   8.  Go over “Checkout for Lesson Nine”.  “Preparation”  

 assignment is to be completed before we meet next time. 
 
 Date __________ Time ___________ Place _____________ 
 

   9.  Close in prayer using your “Much Prayer - Much Power –

Much Praise” prayer sheet.  Pray for the disciple you will each 
train next. 
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição Oito 
 

ALCANÇANDO A OUTROS 
 
Na última lição, aprendemos o propósito da igreja em relação a 
adoração e a comunhão. Agora vejamos o propósito da igreja e 
seu “produto”, discípulos. 
 
Fazer discípulos é um processo que tem início quando 
compartilhamos Cristo e continua enquanto ajudamos aqueles que 
receberam a Cristo a crescer em direção a maturidade. Quando eles 
levam outros a Cristo e os discipulam, eles se tornam discipuladores. 
Quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, você iniciou um 
processo de vida inteira de ser discípulo. Agora é hora de você 
discipular a outros. A igreja é uma família, não um orfanato, e na 
família onde há vários filhos, os mais velhos cuidam dos mais novos 
enquanto crescem juntos.  
 
O QUE É UM DISCIPULO?  
 
Qual a marca de um discípulo?  
 
Marcos 1:17 _____________________________________________ 
 
João 1:41 _______________________________________________ 
 
2 Tim 2:15 ______________________________________________ 
 
João 14:21 ______________________________________________ 
 
João 16:13,14 ___________________________________________ 
 
Efésios 5:18 _____________________________________________ 
 
Atos 1:8 ________________________________________________ 
 
Você  precisa continuar crescendo. O que Deus preparou na igreja 
para que você cresça?  
 
Efésios 4:11,12 __________________________________________ 
 
O pastor e outros facilitadores estão equipados para ajudar pessoas 
como você a serem capacitados para desempenharem o serviço.  



 104 

A ORDEM DE CRISTO   
 

“Jesus didn't say, ‘Would you like to go?’. 
 No, He commanded and they did it.  

That is how disciples are made.” 
Disciple by Juan Carlos Ortiz 

 
Qual a primeira coisa que Jesus disse que seus discípulos deveriam 
fazer?  
 
Marcos 1:17 _____________________________________________ 
 
Quais foram suas últimas instruções aos seus discípulos?  
 
Atos 1:8 ________________________________________________ 
 
Como seus discípulos nós também devemos ser testemunhas do que 
Ele fez por nós e compartilhar o evangelho com aqueles que estão a 
nossa volta. Este é um meio de ministrarmos aos outros.  
 

“A habitação de Deus na terra não é mais concebida como 
sendo um prédio separado do mundo, mas como um povo 

enviado ao mundo” Thomas Gillespie 
 
Leia Marcos 5:1-20. Jesus libertou um homem que estava possuído 
de demônios e vivendo em tumbas. Quando Jesus estava partindo, o 
homem implorou para ir com ele. A resposta de Jesus foi que o 
homem deveria retornar para sua casa e compartilhar sua nova vida 
com sua família e amigos.  
 
O que Jesus disse que ele deveria dizer a sua família? (v.19) ______ 
 
_______________________________________________________ 
 
Brevemente descreva a vida deste homem antes de conhecer a 
Jesus (v.2-5) 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O que Jesus fez por ele? (v.6-13) ____________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
 
Que mudança fez Cristo na vida deste homem? (v.15) ___________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O homem foi para casa e contou sua família. Quando ele 
compartilhou sua história com eles, como eles responderam? (v.20) 
 
_______________________________________________________ 
 
Você também foi liberto do controle de Satanás e tem uma história 
para contar. Escreva 1 Pedro 3:15.  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
TESTEMUNHE CONTANDO SUA HISTÓRIA 
Use o esboço a seguir para ajudar você a resumir o que Deus fez por 
você.  
 
“A HISTÓRIA DA MINHA VIDA” ESBOÇO 
 
O propósito deste esboço é ajudar você a escrever seu testemunho e 
apresentá-lo  a outros.  
 
COMO PREPARAR “A HISTÓRIA DA MINHA VIDA” – 
TESTEMUNHO PESSOAL 
 
Qualquer assunto pode ser apresentado com mais eficiência se 
cuidadosamente for organizado. Um testemunho cuidadosamente 
preparado, capacitado pelo Espírito Santo, pode ser imediata e 
eficazmente utilizado em praticamente qualquer situação de 
testemunho. E deveria ser nosso desejo apresentar a Cristo de 
maneira clara, atrativa, e de maneira simples, a fim de que aqueles 
que ouçam queiram conhecê-lo também, e saberão “como” recebê-lo 
pessoalmente.  
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O ‘faça’ e ‘não faça’ num testemunho pessoal  
 
Faça:  
 
1. Peça ao Senhor para lhe dar sabedoria e direção enquanto você 

escreve. (Tiago 1:5,6) 
 
2. Siga um esboço de quatro pontos: “A História de Minha Vida” 

(veja o exemplo na folha de exercícios) 
a) Compartilhe sobre sua vida antes de conhecer a Cristo. 
b) Explique como você veio a conhecer a Cristo. (seja 

especifico) 
c) Fale sobre sua vida após ter recebido Cristo (mudanças 

positivas que ele tenha feito, o que Ele significa para você).  
d) Dê um versículo bíblico apropriado.  

 
3. Enfatize o ponto “c” acima se você veio a Cristo quando ainda 

criança.  
 
4. Use aproximadamente 10 segundos para o ponto (a), 20 

segundos para o ponto (b), 25 segundos para o ponto (c), e 5 
segundos para o ponto (d). Pontos (a) e (b) são partes da história 
passada. Um vez que você preparou isto, não será necessário 
mudá-los. O ponto (c) deveria sempre ser mantido atual e fresco 
– o que Cristo esta fazendo em sua vida agora.  

 
5. Inicie com algo interessante, algo que prenda a atenção e feche 

com uma boa conclusão. Tente um tema através da 
apresentação. Alguns exemplos:  

 
Propósito para viver   Sensação de pertencer 
A palavra de Deus   Certeza da Salvação 
Liberdade do medo de morrer  Liberdade do medo de viver 
Liberdade do eu   Paz interior 
Realização     O amor de Deus 
O perdão de Deus    Sucesso 
 
6. Escreva de uma maneira que outras pessoas se sintam 

associadas com seu passado e com experiências atuais. Fale 
sobre mudanças nas atitudes como:  

 Apatia, ódio por amor, depressão para alegria; ansiedade para 
paz; impaciência para paciência; falta de disciplina para 
temperança.  

 
7. Edite cuidadosamente e reescreva se for necessário antes do 

texto final.  
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8. Memorize seu testemunho e pratique até que se torne natural.  
 
Não faça:  
 
1. Não use jargões Cristãos – palavras como: salvo, convertido, 

nascido de novo, pecado. Apesar de estas palavras e frases 
serem preciosas para nós, elas freqüentemente são mal 
compreendida por não Cristãos.  

 
2. Não seja muito detalhista, não enfatize o quão mau você era.  
  
3. Não use palavras como maravilhoso, glorioso, fantástico, etc.  
 
4. Não mencione igrejas denominações, especialmente de forma 

negativa.  
 
5. Não fale negativamente de indivíduos ou grupos. 
 
6. Não de a impressão que a vida Cristã não tem seus problemas.  
 
AVALIE A “HISTÓRIA DE SUA VIDA” 
 
1. Qual o meu tema? _____________________________________ 
 
2. Minha primeira afirmação prenderá a atenção _______________ 
 
Minha vida antes de receber a Cristo:  
 
1. Lembrar, estarei falando para não Cristãos. Eles se 

relacionaram? É realista?  
 
2. O que me fez entender que eu precisava de Cristo?  
 
Como eu recebi a Cristo: 
 
1. Eu disse especificamente “como” convidei a Cristo para entrar 

em minha vida?  
 
2. Um não Cristão entenderia como e desejaria receber a Cristo 

como resultado de ouvir meu testemunho?  
 
Minha vida depois de receber a Cristo:  
 
1. Eu apresentei simples e claras ilustrações de maneiras como 

Cristo me transformou?  
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2. É realista? Lembre-se, ninguém é perfeito. 
  
3. Isto mostra que Cristo esta fazendo diferença em minha vida?  
 
Versículo Bíblico apropriado:  
 
1. Este versículo se relaciona com o tema “A história da minha vida” ?  

 
Quando compartilhar seu testemunho, cuide de:  
 
1. Compartilhar com amor e entusiasmo sob o poder do Espírito 

Santo (Efésios 5:18) 
 
2. Falar Claramente com um tom de voz natural e relaxado.  
 
3. Evite manias quando falar, como por exemplo: coçar o nariz, 

limpar a garganta e usar “hums” e “hãs.”  
 
4. Evite usar métodos de alta pressão para que as pessoas se 

“decidam” por Cristo. Lembre-se homens são “nascidos pelo 
Espírito”, não através da persuasão dos homens ou sua lógica, 
embora Deus possa usar ambas.  

 
5. Evite ficar pregando para as pessoas. Apresente seu 

testemunho, não pregamunho. Diga “Eu” não “Você”. Lembre-
se, é a sua história.  

 
6. Sorria bastante! Peça ao Senhor que te dê uma face feliz e 

radiante.  
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“A HISTÓRIA DA MINHA VIDA” FOLHA DE EXERCÍCIO 
 
MINHA VIDA ANTES DE RECEBER A CRISTO 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

COMO EU RECEBI A CRISTO (seja especifico) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

MINHA VIDA APÓS TER RECEBIDO A CRISTO 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

VERSÍCULO APROPRIADO  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
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TESTEMUNHO APRESENTADO A CRISTO  
 
Há muitas maneiras de apresentar o evangelho de Jesus Cristo. 
Neste treinamento recomendamos o livreto às “Quatro Leis 
Espirituais” de Bill Bright, seu discipulador poderá lhe fornecerá uma 
cópia.  
 
O apóstolo Paulo relata sua experiência de conversão em Atos 22. 
Qual foi a pergunta de Paulo quando se encontrou com Jesus? (v.8) 
 
_______________________________________________________ 
 
Qualquer pessoa precisa começar por entender quem é Jesus. 
Quando você apresenta o Evangelho tenha certeza de falar sobre 
Jesus.  
 
Nem todo mundo com quem você compartilhar estará pronta para 
receber a Cristo como Salvador, mas muitos irão. Aqueles que 
aceitarem vão precisar de ajuda para crescerem.  
Qual foi a segunda pergunta que Paulo fez a Jesus? Atos 22:10 
 
_______________________________________________________ 
 
FAÇA DISCÍPULOS 
 
Compartilhar a Cristo é o primeiro passo no processo de fazer 
discípulos. O que se deve ensinar a um novo discípulo?  
 
Mateus 28:20 ____________________________________________ 
 
Será necessário um longo período de tempo para que eles aprendam 
tudo o que Jesus ensinou, mas sua parte como discipulador é ajudá-
los a crescer.  
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APLICAÇÃO 
 
Estude o diagrama a baixo e discuta com seu discipulador.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCIMENTO PESSOAL 
 
Identifique onde você está no processo. Como você tem sido 
beneficiado de seu crescimento até agora?  
 
_______________________________________________________ 
 
Para que você continue a crescer, o próximo passo é o Compartilhar 
Dinâmico. Você aprenderá como compartilhar Cristo com aqueles 
que tiveram contato com nossa igreja. Esta sessão o equipará e dará 
uma maior confiança para compartilhar o evangelho com outros. 
(Leia todo o conteúdo da página intitulada “Compartilhar Dinâmico, 
Uma oportunidade”, no final desta lição). 
  
Você planeja se engajar no Compatilhar dinâmico Um a Um?  
 
_____________________ 
 
Converse com seu discipulador sobre como você poderia iniciar.  
 
 
 
 
 
  

 

 

 Um a Um 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
  

 
Grupo Vivo 

Grupos 

Básico 

Discipulado 
 Compartilhar 

 

Jovens 
 

Adoração 
 

Escola 
Dominical 
 

 

Outros 
Ministério 
 

V
is

it
a

ç
ã
o

 d
e

 C
o

n
v

id
a

d
o

s
 

D
e
s

e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 d

e
 

L
íd

e
re

s
 

 

 



 112 

OPORTUNIDADE DE TESTEMUNHAR 
 
O que você poderia fazer para aproximar um amigo não cristão do 
evangelho?  
 
_______________________________________________________ 
(Um evento, uma festa, um programa da igreja, etc) 
 
Com quem você gostaria de compartilhar Cristo? ________________ 
 
Você gostaria de ajuda? _____________ Quando _______________ 
 
 

OPORTUNIDADES DE DISCIPULADO 

 
Em que áreas um novo Cristão poderia ser envolvido?  
 
_______________________________________________________ 
(Um a um, Grupo Vivo, Escola dominical, outros) 
 
Por que é importante que você os ajude a crescer?  
 
_______________________________________________________ 
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Compartilhar Dinâmico 

Um a Um 

Uma oportunidade 

Muitos Cristãos hoje gostariam de experimentar o mesmo poder 
sobrenatural, dinâmico e realizador descrito no Novo Testamento. 
Não era apenas uma atividade para eles, mas uma invasão em suas 
vidas de uma nova qualidade de vida descrita como Cristo vivendo 
Neles.  
Esta mesma vida está disponível hoje quando respondemos 
positivamente a Palavra de Deus.  
 
O PLANO DE DEUS 
 
O Plano de Deus é que todo cristão seja uma testemunha dele. Você 
é parte vital deste trabalho mundial em que Ele tem Seu povo para 
concretizar nesta era. Será que existe algo mais importante?  
 
O PODER DE DEUS 
 
A promessa de Deus: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, 
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da 
terra.” Atos 1:8 
 
O QUE É COMPARTILHAR DINÂMICO?   
 

1. Consiste de seis sessões de um a um em que uma pessoa 
treina  uma outra que treinará outra.  

2. Será um encontro semanal de aproximadamente 2 Horas 
para compartilhar, praticar, orar e evangelizarem juntos.  

 
POR QUE UM A UM?  
 

1. Evangelização de um a um se reproduz mais rápido em curto 
prazo. (É a maneira mais eficiente de passar um treinamento 
adiante) 

2. Praticamente qualquer pessoa consegue passar um 
treinamento individual. Um homem treina um homem e uma 
mulher treina uma mulher.  

3. Prove o potencial para que o individuo desenvolva sua 
capacidade de liderança.  
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4. Você prestará mais contas.  
5. Ajudará você a ser mais dedicado a obediência a ordem de 

Cristo, visto que você utilizará um modelo eficiente de 
evangelização.  

6. É uma oportunidade de desenvolver relacionamentos cristão 
mais fortes.  

7. Prove flexibilidade para agendamento de momentos juntos 
para Compartilhar Dinâmico.  

 
O ALVO DE COMPARTILHAR DINÂMICO É: 
 

1. Ajudá-lo a desenvolver visão para evangelização. 

2. Ajudar a estabelecer confiança no Espírito Santo e sua 

capacitação para dirigir o testemunho.  

3. Ensiná-lo a compartilhar seu testemunho pessoal  

4. Ajudar a equipá-lo a ser uma testemunha por Cristo.  

5. Ajudá-lo a planejar um acompanhamento efetivo de novos 

convertidos.  

6. Ajudá-lo a treinar outros para serem testemunhas 

(reproduzir) 

 
“E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-
o a homens (pessoas) fiéis, que sejam idôneos para também 

ensinarem os outros.” 2 Timóteo 2:2 
 

Quais são as qualificações para que você se envolva em 
Compartilhar dinâmico?  

 
1. Desejo de crescer em seu relacionamento com Cristo. 

2. Ser “ensinavel” – disposição de aprender e interagir com 
outros.  

3. Adquirir o material de treinamento 

4. Compromisso de atender a sessões semanais. 

5. Compromisso de cumprir tarefas. 

 
VOCÊ JÁ TOMOU AS PROVIDÊNCIAS PARA IR ADIANTE NO 
COMPARTILHAR DINÂMICO? 

 
POSSO ORGANIZAR SEU INÍCIO?  
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MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 

Semana ____________de ____ a_______de 2______ 
 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 
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ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 



 119 

CHECKOUTFORLESSON NINE 
 
To complete this lesson I will: (check when completed) 
 
PREPARATION  

   1. Prepare to give from memory 2 Timothy 2:2. 
 

   2. Read and study Galatians 1 - 6 using “My Daily Time With  
 God” sheet.  Making application of responses to God's Word. 
 

   3.  Take notes on the Pastor's sermon.  Use the Message  
 Outline. 
 

   4.  Complete all material in Lesson Nine, “God's Will for My 
 Future”. 
 

   5. Study the Dynamic Life Process in General Instructions for  

 Disciplers.  Be prepared to describe the diagram on the next  
 page to your discipler. 
  
TO BE COMPLETED WITH DISCIPLER 

   1.  Briefly review main points of Lesson Eight emphasising  

 sharing Christ and making disciples of those who receive  
 Christ.   Discuss application. 
 

   2. Quote from memory 2 Timothy 2:2.  
 

   3. Discuss your Bible Study and Prayer Time and any 
applications or answers to prayer. 

  

   4. Discuss notes taken on Pastor's sermon. 
 

   5.  Have your disciple explain the Dynamic Life Process on the 
next page. 

  

   6.  Review Lesson Nine emphasising knowing God's will and 
opportunities for ministry. 

 

   7. Discuss your future plans e.g. Dynamic Sharing, discipling 

another person or other ministry areas. Complete and 
present “Certificate of Achievement” now or at Life Group. 

 

   8.  Discuss Membership Orientation Class and Baptism 
 

   9. Close in prayer using your “Much Prayer-Much Power-Much 

Praise” prayer sheet.  Pray for those you will each train next. 
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Discipulado Dinâmico 
 

Lição 9 
 

A VONTADE DE DEUS PARA MEU FUTURO 
 

Ser cristão afeta a maneira de vivermos mas também deveria afetar 
nossos planos para o futuro. É um conforto saber que Deus sabe 
nosso futuro e quando nos submetemos a Sua vontade, 
experimentaremos o melhor de Deus. Já disseram que “Deus sempre 
dá o seu melhor aqueles que O deixam escolher.”  
 
 
 
 
 
 
COMO CONHECER A VONTADE DE DEUS 
 
Leia Romanos 12:1, 2. De acordo com estes versículos:  
 
É possível saber a vontade de Deus? _________________________ 
 
Como a vontade de Deus é descrita? _________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
O apostolo Paulo nos capítulos anteriores explicou sobre a 
misericórdia de Deus em nos providenciar tamanha salvação. “Em 
vista das misericórdias de Deus”, o que ele nos “roga” que façamos?  
 
_______________________________________________________ 
 
O que “sacrifício vivo” significa para você? _____________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Vivendo de maneira santa, adoramos a Deus e trazemos a Ele 
prazer. Nós não devemos nos conformar com o sistema deste 
mundo.  O que devemos fazer? 
 
_______________________________________________________ 
 
Se você fizer estas coisas qual será o resultado? ________________ 
 

Nesta lição nós aprenderemos sobre o plano de Deus para sua 
vida, e que nos tem dado dons singulares para servirmos uns aos 
outros dentro de nossa família Igreja.  
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_______________________________________________________ 
 
Você já se apresentou totalmente a Deus, para ser usado na maneira  
 
que Ele decidir?  _________. Neste momento o Espírito Santo está  
 
no controle de sua vida? ________________ 
 
AVALIE 
 
Leia 1 Coríntios 13. O fruto do Espírito é amor. O amor  se apresenta 
de varias maneiras. Avalie como o Espírito está demonstrando amor 
através de você.  
 
Você é:  
 
Paciente com os outros? ___________________________________ 
 
Sensível com os mais necessitados? _________________________ 
 
Inveja os mais bem sucedidos? ______________________________ 
 
Orgulhoso de suas realizações? _____________________________ 
 
Orgulhoso por ser que você é? ______________________________ 
 
Rude com as pessoas? ____________________________________ 
 
Facilmente irritado consigo mesmo, outros ou com as circunstâncias?  
 
_______________________________________________________ 
 
Guardo os erros cometidos contra você? ______________________ 
 
Gosta de pecar? _________________________________________ 
 
Gosta de ouvir a verdade? _________________________________ 
 
Busca proteger a outros ___________________________________ 
 
Confiante? ______________________________________________ 
 
Sempre esperançoso? _____________________________________ 
 
Sempre perseverante? ____________________________________ 
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RENOVE SUA MENTE 
 
Aprenda a pensar como Deus pensa sobre seu futuro, e ver o mundo 
como Ele vê. Você é uma pessoa singular colocada por Deus num 
contexto singular. Para fazer o que? O que Jesus faria se fosse 
você? O que Ele estaria planejando e fazendo? Seria limitado 
apenas por recursos humanos? Seria um sucesso? Seria digno de 
devotar sua vida? Claro que sim! 
 
Ele quer este tipo de vida para você, mas tendemos a limitar a Deus 
por conta de nossa falta de fé e expectativas.  
 
Leia Jeremias 29:11-13. Quais são os planos de Deus? __________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Você está disposto a quebrantar-se e dizer: “Senhor, estou a sua 
disposição, usa-me. O que o Senhor quer realizar através de mim?” 
A palavra de Deus diz, “Busque me e você me encontrará, quando 
você me buscar de todo coração” (v.13). Quando você busca a 
vontade de Deus, você irá encontrá-la.  
 

O que Jesus estaria fazendo? Lucas 19:10 ____________________ 

Será que Ele quer fazer isso através de você? __________________ 
O que Deus disse que seus discípulos deveriam fazer? Marcos 16:15  
 
e Mateus 28:19, 20 _______________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Somos todos Seus discípulos e cada um de nós deve alcançar 
pessoas e compartilhar o evangelhos com aqueles com quem 
entramos em contato.  
 
ONDE VOCÊ DEVE FAZER DISCIPULOS?  
 
Algumas pessoas são chamadas por Deus para irem a locais onde 
as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Outros são chamados 
para viver em suas próprias casas ou para um trabalho em particular 
a fim de alcançarem seus vizinhos e as pessoas com quem eles 
trabalham.  
Seu ministério é de suma importância. Seu trabalho pode ser um 
meio para providenciar oportunidades de ministério. Elton Trueblood 
uma vez notou que “trabalho cuja única motivação seja o pagamento 
esta mais perto da escravidão que da liberdade.” Mas, o trabalho 
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devidamente percebido produz integridade e passa a ser uma 
extensão da adoração que resulta em ministério. Trabalho secular 
pode ser um ato de adoração a Deus.  
 

O QUE VOCÊ DEVE FAZER?  

Para decidir o que você deveria fazer, pergunte, “O que Jesus faria?” 
Como Ele buscaria e salvaria o perdido através de mim?”  
 
EM ORAÇÃO CONSIDERE AS OPORTUNIDADES AO SEU REDOR 
 
Liste o nome de pessoas que você conhece que talvez não 
conheçam a Deus pessoalmente.  
 
__________________________  ____________________________ 
 
__________________________  ____________________________ 
 
Comece com aqueles que estão a sua volta, mas pense grande.  
 
REPRODUZA-SE 
 
Descreva a estratégia dada em Atos 1:8 _______________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual seria a sua Jerusalém? ________________________________ 
 
Você deve começar onde está e fazer discípulos que farão 
discípulos, que por sua vez farão discípulos e assim por diante. Se 
você fosse casado e tivesse três filhos e eles tivessem cada um três 
filhos e estes três filhos, quantos “bisnetos” você teria?  
 
   Você 

3 filhos 
3 X 3 = 9 netos 
9 X 3 = 27 bisnetos 
27 X 3 = 81 trinetos 
Total de 121 descendentes até este ponto 

 
A igreja oferece oportunidades para que você continue a ser um 
discípulo e a reproduzir-se enquanto ajuda a outros a se tornarem 
discípulos. Multiplicação vem exclusivamente enquanto você se 
reproduz  (equipa a outros para fazer o que você faz).  
Comece por aprender a levar outros a Cristo. Faça discípulos!     
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MINISTRANDO ATRAVÉS DA IGREJA 
 
Ministérios diferentes produziram resultados diferentes. Um ministério 
leva a conversões; outro ajuda Cristãos a crescerem. Há variedades 
de dons, serviços e resultados.  
 
O que é Ministério? É o serviço prestado por todos Cristãos 
respondendo a ordem de Cristo para agir de acordo com um estilo de 
vida de amor a crentes e não crentes.  
 
Cristãos devem ser pescadores de homens __________ Mateus 4:19 
 
Cristãos devem ser _____________________________ Mateus 5:13 
 
Cristãos devem ser _____________________________ Mateus 5:14 
 
Cristãos devem ser _____________________________ Mateus 9:38 
 
Cristãos devem alimentar ______________________ Ezequiel 18:7b 
 
Cristãos devem ser ____________________________ Marcos 10:45 
 
“Deus está profundamente interessado em cada esfera de sua 
vida: igreja, família, entretenimento, ocupação. Deus não limita 
seu interesse a nossas atividades eclesiásticas. Ele esta 
interessado na maneira como pintamos a casa, ou ensinamos na 
escola assim como Ele está interessado como oramos, lemos a 
Bíblia ou cantamos um hino. Deus não faz distinção entre 
sagrado e secular. Tudo esta sob Seu soberano controle. O 
chamado de Deus em nossas vidas faz nos ver que cada 
atividade é uma oportunidade através da qual podemos adorá-lo 
e servir a humanidade. Ao invés de dizermos eu não sou um 
pastor, sou um carpinteiro. Uma atividade por si só não se 
constitui num ministério. Torna-se um ministério quando é feita 
de uma maneira que se conforma com os princípios bíblicos e 
quando é visto como uma oportunidade de fazer os outros 
pensarem mais respeitosamente em Cristo. Nós somos mais 
igreja quando não estamos no prédio da igreja!”  
     2 Timóteo por John Maxwell 
 
DEUS NOS DEU DONS ESPIRITUAIS PARA SERVIRMOS 
 
Dons espirituais são mencionados em três cartas do Novo 
Testamento. Nós concentraremos nosso estudo primeiramente em 
Romanos 12. Os outros dons são listados em 1 Corintios 12 e 
Efésios 4.  
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Liste os sete dons encontrados em Romanos 12:6-8 _____________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Deus dá a todo Cristão pelo menos um dom espiritual. Considere a 
lista acima. Como Deus capacitou você para servir a outros?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qual a evidência de que este dom tem sido demonstrado através de  
 
você? __________________________________________________ 
 
Se você não tem certeza, converse com seu discipulador. Você 
talvez tenha que buscar servir em várias áreas para descobrir onde 
você se encaixa e funciona como parte do corpo de Cristo.  
 
APLICAÇÃO 
 
ESCOLHA UM MINISTÉRIO 
 
Ore e peça ao Espírito Santo que guie você. Para melhor utilizar 
seus dons busque concluir áreas diversas de serviço, por exemplo: 
ensinar, ajudar, etc.  
 
Você gosta de ensinar pessoas em grandes grupos_____________, 
 
Pequenos grupos _______________, um a um _________________. 
 
Você gosta de trabalhar com pessoas: Terceira idade ___________,  
 
Meia idade ________________, Jovens adultos ________________,  
 
Jovens ________________, Crianças ______________________,  
 
Bebês ________________.  
 
Liste as oportunidades disponíveis em sua igreja 
 
___________________________   ___________________________ 
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___________________________   ___________________________ 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Discuta com seu discipulador e escolha um ministério que você 
acredita que Deus está preparando pra você.  
 
Eu escolheria ______________________________ como ministério.  
 
O propósito do seu ministério é servir a outros assim como Jesus 
serviria a outros a fim de que Deus seja glorificado.  
 
TREINAMENTO PARA SERVIÇO EFETIVO 

Por que é importante ser treinado para o ministério?  2 Tim 2:15 
 
_______________________________________________________ 
 
Que oportunidades existem na igreja para treinamento?  
 
_______________________________________________________ 
 
CONTINUE A APRENDER E CRESCER 
 
Leia 1 Coríntios 2:6-16. Nós temos muito a aprender sobre Deus. 
Esteja certo de continuar no processo de crescimento. O próximo 
passo é para que você seja treinado no Compartilhar Dinâmico. (Se 
necessário leia o “Compartilhar Dinâmico Um a um, uma 
oportunidade”)  
 
Continue a usa seu “Meu tempo diário com Deus” a fim de manter um 
estudo consistente da Palavra de Deus. Escolha os livros que você 
quer estudar e complete “Meu tempo diário com Deus” assim que 
termine cada capítulo.   

Treinamento é essencial se alguém quer se envolver num ministério 
frutífero. É injusto pedir as pessoas que cumpram coisas 
importantes numa igreja sem oferecer-lhes oportunidades de 
treinamento. Qualquer pessoa que dedique seu serviço a Deus com 
seriedade deve estar atento ao preparo. Ministério não é automático; 
necessita treinamento e oportunidades de expressões. O 
treinamento deve ser projetado com objetivos claros, alvos e 
métodos.  
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CONTINUE TO LEARN AND GROW 
 
Read I Corinthians 2:6-16.  We all have much to learn about God.  Be 
sure to continue in the process of growth.  The next step is for you to 
be trained in Dynamic Sharing. (Read through the “Dynamic Sharing 
One-to-One an Opportunity” sheet if needed.) 
 
Continue to use your “My Daily Time With God” sheets to maintain 
consistent study of God's Word.  Choose the books you want to study 
and check off the “My Daily Time With God Bible Reading Record” as 
you complete each chapter.  Additional study sheets are available 
from your church office or may be ordered from Dynamic Churches 
International. 
 
(For many other valuable resources designed to help you grow in 
your relationship with the Lord Jesus Christ please visit our website 
at: www.dynamicchurches.org (Many you can download free of cost). 
  

http://www.dynamicchurches.org/
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MEU TEMPO A SÓS COM DEUS 
Semana ____________de ____ a_______de 2______ 

 
Esta semana o versículo para memorização: (Reveja a cada dia)  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________   

   Referência __________________  
 
Dia 1 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 2 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 3 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo ________________________________ 

O que mais me impressionou foi  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é ________________________________________ 

______________________________________________________ 
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  Dia 4 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me pressionou foi _____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 5 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi____________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 6 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo  _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando _________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Dia 7 Leitura Bíblica _____________________________________ 

Versículo mais significativo _______________________________ 

O que mais me impressionou foi ___________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Minha resposta é _______________________________________ 

______________________________________________________ 
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MUITA ORAÇÃO – 
MUITO PODER –  

MUITA ADORAÇÃO !  
PEDIDO DATA RESPOSTA DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 132 

ESBOÇO DA MENSAGEM 

 

Assunto _______________________________________________ 

Data________________________Pregador___________________ 

Referência Bíblica  _______________________________________ 

 

Cite os pontos principais e as reflexões chave para cada um 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

O que me impressionou foi   _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Deus está me ensinando   _________________________________ 

______________________________________________________                                 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Minha resposta é   _______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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MY DAILY TIME WITH GOD 

 BIBLE READING RECORD 
OLD TESTAMENT 

 

GENESIS 1   2    3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  5  16  17 18 19 20 21 22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36  37 38 39 40 41 42  43  44  45  46  47  48  

49  50 

EXODUS 1   2    3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 15 16 17 18 19 20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36  37  38  39  40 

LEVITICUS  1    2   3   4   5   6   7   8  9   10  11  12  13  14 15 16 17 18 19 20 21 22  23  24  25  

26  27 

NUMBERS  1    2   3   4   5   6   7   8  9   10  11  12  13 14 15 16 17 18 19  20 21 22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36  37  

DEUTERONOMY 1    2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33   34 

JOSHUA  1   2   3   4   5   6    7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24 

JUDGES 1   2   3   4   5   6    7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21 

RUTH 1   2   3  4 

1 SAMUEL  1   2   3  4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31 

2 SAMUEL 1   2   3  4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 19 20 21  22  23  24 

1 KINGS 1   2   3  4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 19 20 21  22 

2 KINGS 1   2   3  4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 19 20 21  22  23 24  25 

1 CHRONICLES 1   2   3  4  5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 19 20  21  22  23  24  25  

26  27  28   29 

2 CHRONICLES 1  2   3  4  5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 17 18  19 20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

EZRA 1    2    3   4   5   6   7   8   9   10 

NEHEMIAH 1    2    3   4   5   6   7   8    9  10  11   12   13 

ESTHER 1    2    3   4   5   6   7   8    9  10 

JOB 1    2    3   4   5   6   7   8    9  10  11  12  13 14 15 16  7 18 19 20 21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31 .32  33  34 35 36 37 38  39  40  41  42 

PSALMS 1    2    3   4   5   6   7   8    9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  

47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 65  66  67  68  

69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83. 84  85  86  87  88  89  90  

91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

130 131 132 133 134 135 136 137 38 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

149 150 

PROVERBS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 15 16 17 18 19 20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31 

ECCLESIASTES 1    2   3  4   5   6   7   8   9  10  11  12 

SONG OF SOLOMON  1      2     3    4    5    6    7    8 

ISAIAH 1   2   3  4   5   6   7   8   9  10  11 12  13  14  15  16  17 18 19 20 21 22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

JEREMIAH 1   2   3  4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 16 17 18 19 20  21 22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37 38 39 40  41  42  43  44 45  46  47  48  

49  50  51  52  

LAMENTATIONS 1   2   3   4   5   6 
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EZEKIEL 1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11  12  13  14  15 16  17 18 19 20 21 22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46   47  

48 

DANIEL 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 

HOSEA 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 

JOEL  1   2   3 

AMOS  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

OBADIAH    1   

JONAH 1   2   3   4  

MICAH 1   2   3   4   5   6   7 

NAHUM 1   2   3 

HABAKKUK  1   2   3 

ZEPHANIAH 1   2   3 

HAGGAI 1   2 

ZECHARIAH 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 

MALACHI    1   2   3   4 

 

 

NEW TESTAMENT  
 

MATTHEW 1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11  12  13  14  15 16 17 18 19 20 21 22  23  24  25  

26  27  28 

MARK 1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11  12  13  14  15  16  

LUKE 1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 19 20 21 22  23  24 

JOHN 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13 14  15 16  17  8 19  20  21  

ACTS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13 14 15  16  17 18 19 20 21  22  23  24  25  

26  27  28  

ROMANS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 

1 CORINTHIANS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  

2 CORINTHIANS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13 

GALATIANS 1   2   3   4   5   6 

EPHESIANS 1   2   3   4   5   6 

PHILIPPIANS 1   2   3   4 

COLOSSIANS 1   2   3   4 

1 THESSALONIANS  1   2   3   4   5 

2 THESSALONIANS       1    2   3 

1 TIMOTHY  1   2   3   4   5   6  

2 TIMOTHY 1   2   3   4 

TITUS 1   2   3 

PHILEMON 1  

HEBREWS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  

JAMES 1   2   3   4   5 

1 PETER 1   2   3   4   5  

2 PETER 1   2   3 

1 JOHN 1   2   3   4   5 

2 JOHN 1 

3 JOHN 1  

JUDE  1 

REVELATION 1  2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 16 17 18  19 20  21 22   
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE VIDA DINÂMICA 
 

COMO EXPLICAR O DIAGRAMA 
 
Utilizando o diagrama a seguir, explique cada aspecto do processo. 
 

 
Processo de Vida Dinâmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos pequenos + Um a Um = Grupo Vivo 
 

 

1. Comunidade. Enquanto alcançamos a comunidade e 
compartilhamos o Evangelho do amor de Deus, nós atraímos 
novas pessoas para nossa família igreja.  

 
2. Jovens, adoração, escola dominical, grupos pequenos e 

outros ministérios todos providenciam oportunidades para 
convidarmos pessoas para participarem da vida de nossa igreja. 
Através de todos estes eventos devemos procurar colher os 
nomes dos participantes.  

 
3. Visitação. Deve ser feito um contato visando a visitação das 

pessoas novas. Aqueles que são visitados passarão a conhecer 
a equipe de ministério, serão informados sobre os ministérios da 
igreja, a equipe poderá apresentar a mensagem do evangelho e 
se for apropriado convidá-los para um Grupo Vivo (grupos 
pequenos e treinamento um a um). 
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Grupo Vivo = Grupos pequenos + Um a Um 
 

4. Grupo pequeno. Cada semana por uma hora e meia ou duas 
horas, um grupo de novas pessoas se encontrará com aqueles 
que estão equipados através do treinamento um a um, o objetivo 
é construir amizade no contexto de um breve tempo de 
compartilhamento, Estudo Bíblico e Oração.  

 
5. Um a Um. Um homem se reúne com um homem ou uma mulher 

com uma mulher  cada semana de acordo com sua conveniência 
para estudar e aplicar a verdade Bíblica enquanto prosseguem 
através dos seguintes estudos:  

 
6. Básico Dinâmico. Estas quatro sessões de estudos ajudarão o 

novo Cristão com a verdade bíblica essencial para iniciar seu 
crescimento.  

 
7. Discipulado dinâmico. Nove sessões que desenvolverão 

caráter e estilo de vida do “jovem” cristão enquanto ele/ela aplica 
o que aprenderam.  

 
8. Compartilhar Dinâmico. Seis lições que equiparão os membros 

a compartilhar sua fé com confiança e naturalidade.  
 
9. Desenvolvimento de líderes. Como líder potencial devem ser 

identificados e devem servir como aprendizes a fim de serem 
preparados como lideres de um ministério especifico. Você talvez 
queira estes novos lideres completem uma classe de orientação 
na igreja. Isto pode incluir tópicos como propósito, estrutura, 
batismo e membresia.  
 

10. Colocação ministerial. Tendo desenvolvido com o processo de 
vida dinâmica, cada pessoa esta pronta para ajudar a outros a 
crescer. Há muitas áreas para escolher incluindo as que eles 
completaram. (Discipulado Básico, Discipulado, e Compartilhar 
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Discipulado Dinâmico 
 

GENERAL INSTRUCTIONS FOR DISCIPLERS 
 
Congratulations!  You have completed your training and are now 
qualified to train others.   
 
You are about to begin the exciting adventure of influencing another 
believer to become a disciple of Christ. 
 
You will have the joy of being obedient to Christ as you help a fellow 
Christian grow in faith and obedience. 
 
God's plan is for every believer to be a disciple.  You are a vital part 
of that world-wide work which He would have His people accomplish 
in this age.  Is there anything more important? 
 
     “Therefore go and make disciples of all nations,”  
    Matthew 28:19a 
GOD'S STRATEGY 
God's strategy for reaching the world is for us to make disciples 
through evangelising and teaching them to obey.  We must be 
obedient and pass it on. 
 
If you trained one person every four months (three persons every 
year) and those persons reproduced in the same way every four 
months, starting from the time they completed their training, this is 
what would happen: 
 
       YEAR  TOTAL 

    1      7 
    2     49 
    3    343 

  4  2,401 
   5 16,807 
 
When this sequence is completed, there is REPRODUCTION.  In the 
process of making disciples (Matt. 28:18-20) we are to be obedient in 
going (evangelism) and in teaching to obey.  Just as Paul taught 
Timothy to obey, he was then to teach reliable men (mankind) to 
obey.  They would in turn teach others to obey.  So we are to do 
likewise. 
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REPRODUCTION IS THE KEY!  It begins slowly, but expands rapidly 
as MULTIPLICATION takes place. 

Paul   → Timothy   →     Faithful Men    →  Others 

Me → My Disciples   →   Their Disciples   →  Others 

 
Keep a record of those you train and those they train.  The real key to 
reproduction is selecting people who will pass it on and then working 
with them until they do pass it on to at least three other people who 
will do the same. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADVANTAGES OF TRAINING ONE-TO-ONE 
 
DYNAMIC DISCIPLING, ONE-TO-ONE: 
 

 draws out the potential of the trainer and the trainee. 
 

 produces people with well-thought-through personal convictions. 
 

 builds self-confidence. 
 

 helps the trainees learn to express themselves clearly. 
 

 allows for maximum participation, which results in increased  
 motivation. 
 

 helps them be open to new ideas because they realise they are 
 forming new skills and will welcome your personal coaching. 
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 allows informality.  The trainer and trainee know what the other 
really thinks and feels thus giving an opportunity to help each 
other with personal needs. 

 

 does not require a leader with public speaking ability in order to 
 be successful.  Almost anyone can do individual training. 
 

 enables the trainer to determine whether or not the trainee is 
 really learning. 
 

 rapidly reproduces.  One-to-one begins slowly, with only a few 
people involved.  As each one reproduces, the potential to equip 
many people to disciple others is unequalled.  Reproductive 
training is our only hope to reach the masses of our world and 
fulfil our Lord's Great Commission. 

 
PURPOSE 
 
The purpose of One-to-One Dynamic Discipling is to learn and apply 
the basic truths of the Christian life and pass these on to others. 
 
GOALS 
 
1. To help the trainee gain a vision for evangelism and discipleship. 

2. To establish the trainee's confidence in the Holy Spirit's power 

and direction in living victoriously and in sharing with others. 

3. To assist the trainee in learning how to share a personal 

testimony. 

4. To equip the trainee to be a witness for Christ by word and life. 

5. To equip the trainee to disciple others and to REPRODUCE. 

6. To establish enough witnessing disciples to expose the entire 
community to the gospel of Jesus Christ. 

 

HOW TO SELECT A TRAINEE 
 
1. Pray.  Ask God to lead you to the person of His choice. 

2. Challenge those in your Life Group. 

3. Train those you lead to Christ. 

4. Consider friends in your church. 

5. A man trains a man, and a woman trains a woman. 
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HOW DO YOU CHALLENGE SOMEONE TO BE DISCIPLED? 
 

1. Make a personal contact. 
 
2. Share with the person what Dynamic Discipling One-to-One is all 

about. (Use “Dynamic Discipling, An Opportunity” sheet) 
 
3. Share with the person why this training is important to you and 

how you have benefited from it. 
 
4. Share your vision of being part of a multiplication strategy to 

reach the world. 
 
HOW TO BEGIN 
 

1. Challenge the person to the nine week commitment and what that 
involves (being accountable for weekly assignments, meeting 
weekly for 1 to 1½ hours to discuss lesson.) 

 
2. Try to complete your nine sessions in nine weeks.  When you 

begin, arrange the dates that you will get together and mark them 
on your calendars.  (You may need to spend more time with some 
people.  Remember, your goal is not just to cover the material, but 
to pour your life into the other person.)  

 
3. Lesson One is taught differently from the other eight 

lessons.  Your disciple will not have received the materials before 
you meet so will not have completed the lesson.  Follow the 
checklist for lesson one and as you begin the Bible study, take 
turns reading the material and looking up and reading the 
scriptures.  Discuss your answers to each question and have your 
disciple write the answers in his/her book.   
 
For the other eight lessons, the disciple will have completed the 
lesson before you get together.  It is not necessary to read all the 
material when you meet since your disciple has done so on 
his/her own.  Go over all the questions to be sure that the 
answers are correct (they do not need to be the same as yours 
but they should be accurate and show a proper understanding of 
the question and the scriptural truth). 

 
4. Be sensitive to the person's spiritual need and seek to apply each 

truth to both of your lives.  Let your disciple catch your excitement 
for God and for the truth you are learning. 

 
5. Keep each other accountable in applying the things you are 

learning. 
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WHEN TO MEET 
 
1. You and your trainee can meet at any time that is convenient for 

the two of you. 
 
2. Plan to meet at the same time each week for nine consecutive 

weeks.  Adjust your schedule as needed.  You may need to take 
more than one appointment to complete a lesson, especially 
lesson one.   

 
GUIDELINES FOR THE DISCIPLER 
 
SPECIFIC GUIDELINES 
 
1. Prepare for the appropriate lesson before you meet with your 

disciple. 
 
2. Complete the checklist for each lesson. 
 
3. During each session you will spend 1 to 1½ hours meeting 

together for the purpose of: 

 understanding the material    

 sharing together               

 role-playing 

 praying 
 
4. Pray that nothing will disrupt your getting together once you have 

an appointment. 
 
5.  If your disciple fails to meet with you as planned or to complete 

the assignment, encourage him/her to be faithful.  If your disciple 
continues to be unfaithful, you may need to discontinue the 
discipling process until they are ready to be committed to this 
study.  Pray for your disciple. 

 
6.  When you believe your disciple is ready to disciple another 

person, challenge him/her to do so.  Go over these instructions 
and help him/her choose a disciple, and begin discipling.  If you 
are discipling a mature Christian who will be a trainer of others, 
that person could begin with another disciple before completing all 
the lessons with you.  Always encourage reproduction! 

 
7. Challenge your disciple to continue to learn and grow by going on 

to the Dynamic Sharing and/or discipling another person.  There 
are other opportunities in the church that will also develop your 
disciple. 
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GENERAL GUIDELINES 
 
1. Enjoy your time together; spend time praising God.  Be loving and 

supportive in every way. 
 
2. Be open to sharing your inadequacies but emphasise the 

sufficiency of Christ (2 Corinthians 12:8-10).  You are both 
learning to trust God. 

 
3. Pray for your disciple regularly. 
 
4. Be patient.  Be an encourager. 
 
5. Be enthusiastic.  Your attitude is contagious. 
 
6. Share how God is working in you concerning being a more faithful 

disciple and witness. 
 
7. Respond with thankfulness as you see God work in each other's 

lives. 
 
8. Keep it simple so that your disciple will be encouraged to begin 

training another person.  
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