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God has given us the wonderful privilege of serving you, His Church. Our desire is to help you 

make more and better disciples. Dynamic Churches International is a non-profit service 

organization. 

Our Vision is to have sufficient trainers equipped and helping Pastors and Christian 

leaders develop enough dynamic disciple-making churches to reach each community 

in every country of the world with the gospel of Jesus Christ. 
 

I pray that these Training Workshops will help you develop your vision, understanding, skills 

and confidence to begin an Intentional Disciple-Making Ministry that could touch the lives of 

many in your community with the love of Jesus Christ.  I am confident that God has brought us 

together at this very strategic time in history.  As Christians we all have our part to play in 

God's great plan for planet earth.  Jesus’ last words to His disciples and to us were to go and 

make disciples of all nations (Matthew 28:18-20).  The Great Commission will be 

accomplished as we follow His clearly outlined Biblical instructions. 

 

Our desire is to help you as an individual and as a church to fulfil what God has called you to 

accomplish in order that God may be greatly glorified. 

 

Al Middleton 

Executive Director  
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Implementing the Explosive Growth 
Disciple-Making Process  

1. Share the Explosive Growth Disciple-Making Process PowerPoint Overview (Available 

on our Website at www.dynamicchurches.org ) with the pastor(s) and church leaders or 

with any interested individuals – (30 minutes plus discussion). 

 

2. If you/they decide to proceed, then set a date for the Dynamic Basics Workshop – 

Lesson One (2 Hours). 

 

3. Conduct a Dynamic Basics Workshop – Lesson One. This would include the Explosive 

Growth Disciple-Making Process Overview for those who have not seen it and a review 

for those who have seen it (30 minutes) plus Lesson One Training (1½ hours = Total 2 

hours). Instruct the trainees that they are to pair up and cross-train each other in Lessons 

Two, Three and Four, but as they continue their training they should each find someone 

and begin in Lesson One with their own disciple.  This will begin the Explosive Growth 

Disciple-Making Process. 

 

4. Set a date to conduct a Dynamic Discipling Workshop (2 hours) - 4 to 6 weeks after the 

Dynamic Basics Workshop (3 above).   

 

5. Conduct a Dynamic Discipling Workshop (2 hours). 

 

6. Continue the same Explosive Growth pattern with the Dynamic Discipling as you did 

with Dynamic Basics in (3 above). 

 

7. By this time there should be significant momentum building. Many will be leading 

people to Christ in Lesson One of Dynamic Basics, the number of disciples will be 

growing, all will be disciple-makers (not just disciples) and there will be an awareness 

of the need to form Small Groups (Life Groups) to care for the new believers and the 

new disciples. The leaders and other people will want the church to become a disciple-

making church. 

 

8. Set a date (Approximately 4 weeks after the Dynamic Discipling Workshop) to conduct 

a Life Group Workshop, a Dynamic Sharing Workshop, and an Expanding Your 

Disciple-Making Process Workshop. (Each workshop is 2 hours in length. These three 

workshops can all be done in one day or on 3 separate days.) 

 

9. Set up a planned schedule for leader development. The Leadership Training books for 

Learning to Lead - Apprentice Training, Leaders Who Lead - Life Group Leader 

Training and A Winning Team - Coach Training and Resources can all be done by each 

leader with those he/she is equipping.  See instructions in each book. 

 

10. The Pastor(s) should continue to meet with other Pastors by forming a Pastors Life 

Group with Pastors that are implementing the Disciple-Making Process, to encourage 

and coach each other as you each manage the Explosive Growth of disciples in your 

church!  You can use Reaching Beyond – Church to Church Mentoring workbook. 

http://www.dynamicchurches.org/
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How to Use this Training Workbook 
This training has been designed to be simple to teach so that when those you train develop a 

disciple-making process, they will be able to train others (reproduce themselves). 

 

There are many ways you can use this book.  The following are suggestions: 

1. Read it several times for clarity and start your own Explosive Growth Disciple-Making 

Process and disciple other people as outlined in this book. 

2. If you are a Pastor, share it with your church leaders.  If they are willing, begin with them 

and disciple them One-to-One.  They will reproduce themselves to more and more people.  

As Disciple-Makers are increasing, potential leaders will surface. Some of them will be 

willing and ready to begin their own Disciple-Making group (Life Group).  You can train 

them and help them form Life Groups and also develop leaders by following the clear step 

by step directions in this training workbook. You can take them through this training 

individually or as a group. They will understand and have the experience they need to 

become a disciple-making church. 

3. As you expand to more and more disciples and groups, other pastors will want you to help 

them do the same in their church.  Arrange a time to share the Explosive Growth Disciple-

Making Process Overview PowerPoint with their leaders. (It is available on our website at: 

www.dynamicchurches.org ). Some of your people could help them begin the Explosive 

Growth Disciple-Making Process by training a few of their people. 

4. Share this vision with other churches until there are enough disciple-making churches with 

sufficient witnessing disciples to reach your community with the gospel of Jesus Christ.   

 

How to Teach: 
 

Begin the training by sharing the Explosive Growth Disciple-Making Process (PowerPoint if 

available) Overview.  For the Dynamic Basics, Dynamic Discipling, Life Group and Dynamic 

Sharing  Workshops simply follow the instructions.  In the Expanding Your Disciple-Making 

Process session, describe the diagrams and discuss the questions as you read through the 

written script emphasizing the main points.   

Do not add a lot of extra thoughts, as this will tend to complicate and confuse.  It will also 

make this training less reproducible.  Do share your own passion and excitement for the 

things you are teaching.  Be sure to give personal examples of how God has changed lives 

(both yours and other people’s) through the application of these principles.   

 

How to Begin Workshops:  
 

The How to Begin Workshops give instructions for you to expose trainees to the material and 

give experience in how to start the One-to-One discipleship training - Dynamic Basics, 

Dynamic Discipling, initial Life Group(s)and Dynamic Sharing.  Each workshop should take 

2 hours. 

 

The Expanding Your Disciple-Making Process Workshop develops the philosophy and 

strategy to become an effective and growing disciple-making church, by combining Dynamic 

Basics, Dynamic Discipling and Dynamic Sharing with the Small Groups to form Life Groups. 

You can reproduce each group into many groups by following the step by step strategy to 

develop Apprentices, Life Group Leaders and Coaches. This workshop should take 2 hours.  

http://www.dynamicchurches.org/
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Leading the Church into a Dynamic Future 

 

This book is one in a series called Leading the Church into a Dynamic Future.  The following 

shows how the Explosive Growth Disciple-Making Process Workshops (in bold below) fit 

into the Overall Strategy for Developing People: 

  

Training Book Training For: 
 

1. Explosive Growth Disciple-Making  

    Process Training and Workshops           

 

Pastors and Leaders in How to Begin:  

        - One-to-One Disciple-Making and   

          Reproducing Small Groups 

        - How to combine the above into Life  

          Groups.  

- Develop Leaders and Expand Life 

  Groups to become a Disciple-  

    Making Church.  
 

2. Learning to Lead 

    - Apprentice Leader Training 

      

    Life Group Leaders to use in the training 

    of their Apprentices 

 

3. Leaders Who Lead 

    - Life Group Leader Training 

 

   Coaches to use in the training of their Life 

   Group Leaders. 

 
4. A Winning Team 

   - Coach Development and Resources 

 

   Pastors to use in the development of their 

   Coaches. 

5.  Reaching Beyond 

 - Church to Church Mentoring 
   Pastors and Leaders who want to help other 

   churches develop a disciple-making  process     

- locally or internationally. 
    

All of these resources are available through our office or website at the addresses below. 

 

DDyynnaammiicc  CChhuurrcchheess  IInntteerrnnaattiioonnaall  
International/Canadian Address: 

164 Stonegate Close, 

Airdrie, Alberta, Canada, T4B 2V2 

(403) 912-4438 

dcioffice@shaw.ca 

www.dynamicchurches.org 
 

All Scripture quotations in this publication are from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. 

Copyright © 1973, 1978, 1984 by International Bible Society 

 
ISBN 0-9731079-2-8 

© 2014 Dynamic Churches International  

All rights reserved.  No part of this publication may be copied or reproduced in any form without written permission.   

Permission is given to copy Forms in this book for personal use only. 

mailto:dcioffice@shaw.ca
http://www.dynamicchurches.org/
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Processo de Crescimento Explosivo  
através do Discipulado 

Introdução: 
As páginas a seguir o ajudarão a entender como você pode ter uma vida e ministério plenos como um 

Discípulo e um Discipulador. Você também verá como pode ajudar sua igreja se tornar uma igreja 

formadora de discípulos ao usar o Processo de Crescimento Explosivo de Discipulado. 

 

Pense Nisso... 

 Quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, quem caminhou com você e te ajudou a entender 

e viver a vida Cristã?  

 Que diferença isso fez em seu crescimento?   

 Se você não tivesse esse cuidado um a um, como isto teria afetado seu crescimento Cristão?  

 Você já ajudou outros indivíduos em seu crescimento Cristão? 

 

O Eterno Propósito de Deus é Salvar um mundo perdido 
“O filho do homem (Jesus) veio buscar e salvar os que estavam perdidos” Lucas 19:10                                    

Jesus disse: 
“Pai.. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste”  João 17:4  

 
Pense: 
Se Deus aparecesse nesta sala neste momento e perguntasse: “Você individualmente ou como igreja 

completou o trabalho que te dei para fazer?" O que você diria? 

 
Você compreende o propósito de Deus para sua vida e sua igreja? 
 

O Propósito de Deus para Sua Igreja 
Jesus disse: 

“... assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós” João 20:21 

 O Poder de Deus: O Evangelho – Romanos 1:16 

 O Propósito de Deus para Sua igreja: Compartilhar o Evangelho – Lucas 19:10 

 A Estratégia de Deus: Fazer Discípulos de todas as nações – Mateus 28:18-20 

 
O mandamento de Deus  
“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o 

teu entendimento... Amarás o teu próximo como a ti mesmo.”  Mat. 22: 37-39 

 
A Grande Comissão é a estratégia de Deus 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 

convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.”     
Mat. 28:18 -20 
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O que é um Discípulo? 

 Um convertido é um discípulo? 

Um Discípulo é: 

 Alguém que recebeu a Cristo e segue Seus ensinamentos! 

 Um discípulo é alguém que vive como Cristo e não apenas aprende sobre Cristo! 
 

Princípios do Crescimento 
Todas as coisas vivas e saudáveis crescem! 
Deus colocou em Sua criação a  capacidade inerente dos seres vivos sadios crescerem e se reproduzirem. 
A igreja é um organismo vivo 
 

A Família Física 
Consideremos como crescemos fisicamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crescimento acontece da melhor forma no contexto de uma Família, mas também requer bastante 

atenção individualizada (um a um) para nutrir e treinar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Família Espiritual 
Crescimento acontece da melhor forma no contexto de uma Família Espiritual (Pequeno Grupo) mas 

também requer atenção individualizada (um a um) para nutrir e treinar. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As pessoas  demonstram sinais de maturidade quando elas mudam o foco de sua atenção de suas 

próprias necessidades para satisfazer as necessidades dos outros. 
 

A igreja deveria ser uma rede familiar de reprodução espiritual,  
não um Orfanato! 

Muitas igrejas se parecem mais com um Orfanato Espiritual do que com uma  

Família Espiritual! 
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Crianças Espirituais 
Com este termo, estamos nos referindo à Reprodução de Discípulos e Discipuladores. 

 As pessoas em sua igreja estão sendo genuinamente transformadas em dedicados discípulos de 

Jesus Cristo? 

 Eles estão compartilhando o Evangelho? 

 Eles estão se reproduzindo através do treinamento de outros? 

 

Como você pode ter tal igreja? 
 

O Processo para se fazer discípulos! 
 

Para ser uma Família Espiritual em crescimento precisamos desenvolver um Processo para se Fazer 

Discípulos. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study this diagram and follow the arrows as you go through the explanation that follows. 

 

The process begins with God’s Purpose as we . . . 

Share the Gospel of Jesus Christ with Others 

1. New Christians need to be Nurtured after we reach them. 

The process continues as we . . . 

 

 

4. Líderes 

expandindo o 
ministério 

 

Compartilhar o  
Evangelho de Jesus 

com outros 

 

 

 

2. Discípulos 

    Treinados 

Prontos para 

reproduzirr 

 
Nutrir e  

Treina-los no 
básico da  

vida cristã 

 1. Novo 

Cristão 

   Desenvolvimento  
        de Líderes e 
Colocação ministerial 
 

 3. Discípulo 

 treinando outros 
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Train New Christians in the Basics of the Christian Life 

2. Disciples Trained  

Because they are trained in a reproducible way they are... 

Equipped To Reproduce   

3. Disciplers Training Others  

Leader Development and Placement 

After they have shown themselves to be “faithful and able to teach” (II Timothy 2:2), they are ready 

for further equipping in order to serve in specific ministries. 

The process expands as these reproducing disciplers are now... 

4. Leaders who are Expanding the Ministry  

Note: In Each Part of the Process the Focus is on Sharing the Gospel of Jesus 

Christ with Others! 
With your hand, cover up all except Circles 1 and 4 on the diagram.  Circles 1 and 4 illustrate how most 

churches function. 

 If they reach new people, they place them in ministry. 

 Without Circles 2 and 3, people will not be developed as leaders. 

 Ministry positions will be filled by people who may not even be sure of their own salvation. 

 They probably don’t know how to communicate with God through prayer and Bible reading. 

 They may not know how to be filled with the Holy Spirit. 

 And rarely if ever will they be Sharing the Gospel with Other People! 

 

How effective do you think their ministries will be? __________________________________ 

Does this describe your church? __________________________________________________ 

 

 A Process for Disciple-Making is Needed to Fulfil 
 The Great Commission 
 
Equip the Saints 
 

“He (God) gave some as Apostles, and some as Prophets, and some as Evangelists and some as 

Pastors and Teachers, for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the 

body of Christ.”            Ephesians 4:11, 12 

 

The Church can be structured to Release People for Growth! 
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Releasing the Saints 
 

A disciple-making church seeks to fulfil the Great Commission by making enough witnessing disciples 

to share the gospel of Jesus Christ with everyone in their community and the world! 

 
De quantos discípulos e discipuladores você precisará? 
 

 Qual a população de sua cidade ou comunidade local? __________ 

 Se cada discípulo compartilhar o evangelho com 9 pessoas, (1 em 10) você precisará de 

_________ discípulos! 

 Quantas outras igrejas discipuladoras serão necessárias para alcançar sua cidade ou comunidade? 

__________ 

 

Como levantaremos este exército de Discípulos? 
 

Here’s How You Can Begin 
 

You could begin on your own by reading the Leaders Guide in the back of each of the following books 

and follow the instructions below or you could arrange with other people in your church or community 

to conduct or attend a: 

 2 hour Dynamic Basics Workshop and 4 to 6 weeks later a 

 2 hour Dynamic Discipling Workshop 

Note: For help check out the Online Courses on our website at: www.dynamicchurches.org 

 

On your own or after the Dynamic Basics Workshop begin the Explosive Growth Disciple-Making 

Process. 

 

Explosive Growth Disciple-Making Process 
 

You (or each one of you) train one person in Lesson One of Dynamic Basics.  That person then chooses 

a disciple and trains him/her in Lesson One.  Then you train your disciple in Lesson Two and so on 

through all 4 Lessons.  Each trained person trains another person so that each time a new disciple and a 

disciple-maker are added!  Do the same with Dynamic Discipling. 

 
Considere o Potencial! 
 

 Você discipula uma pessoa através do Dinâmico Básico (4 Lições) e Discipulado Dinâmico (9 

Lições) = Total 13 Sessões!  

 Você pode treinar 3 pessoas neste próximo ano produzindo um total de 52 novos discípulos, se 

cada pessoa iniciar com seu discípulo em uma semana! 

 Se a média de tempo é iniciar em 2 semanas, isto significaria 26 novos discípulos em um ano! 

 Se a média de tempo é iniciar em 4 semanas, isto significa 13 novos discípulos em um ano! 

 Agora multiplique isto pelo número de pessoas que você poderia encorajar nisto! Total _______ 

 

http://www.dynamicchurches.org/
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Como você vai cuidar de todos estes discípulos? 
 
Você talvez deseje discipular uma pessoa e criar um ambiente de doação de vida para nutrir e cuidar 

formando um Grupo Vivo de (8 a 10 de 13) dispostos a se reunirem! 

Você ou alguém pode liderar este grupo.  For help see website at: www.dynamicchurches.org 

 

An Effective Disciple-Making Life Group 
 

The context of the Life Group is a loving, caring family atmosphere where each person can experience 

healthy growth.  It is designed to be casual and non-threatening for new people.  It is an easy and 

enjoyable place for regular group members to bring their friends. 

 

A Life Group is made up of: 
(L)    a Leader,     (A)   an Apprentice, (Leader in Training) 

(H)   a Host/Hostess,   (C)   interested Christians of all maturity levels, 

(NC) New Christians,   (S)   Seekers (invited (F) Friends of the above), 

(CV) Church Visitors and an (E)   an Empty chair for the expected new person. 

The group is started by the 4 people indicated by L, A, H and C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

After several people are trained in Dynamic Basics and Dynamic Discipling, they can begin the first 

Life Group(s). 

http://www.dynamicchurches.org/
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In the Life Group diagram on the previous page the Leader (L) is training his Apprentice (A) in the 

Dynamic Sharing.  (All One-to-One is done outside the group time.)  As they go on a visit to the home 

of a Church Visitor (CV), the gospel is shared.  Each person would be invited to the small group time. If 

someone prayed to receive Christ on the visit, they would be encouraged (as a New Christian (NC)) to 

go through the Dynamic Basics.  They would be paired up with a Christian (C) from the group.  On 

completion of the Dynamic Basics someone else - perhaps the Host or Hostess (H) could disciple them 

in Dynamic Discipling.  They could go on to be trained in Dynamic Sharing by the Apprentice (A) who 

has completed his training with the Leader (L).  

 

The Life Group Provides a Context for Ministry 
 

One-to-One + Small Group = Life Group 
 
 
O Resultado 
 
Enquanto os membros do Grupo vivo compartilham a Cristo com novas pessoas, discipulam aqueles que 

recebem a Cristo, líderes serão desenvolvidos, e Deus fará Sua igreja crescer! 

 

“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.”            1 Coríntios 3:6 
 
A reprodução do Grupo Vivo (cada grupo se tornará dois), isto determinará discípulos de qualidade e 

muitas pessoas se achegando a Cristo! 

 
Que grande obra Deus fará em sua igreja? 
 
Você está interessado? Veja como podemos ajudar! 

  

Treina 
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Observação: O pastor/líder poderia começar por discipulando individualmente no Básico Dinâmico e no 

Discipulado Dinâmico. Cada indivíduo treinado poderia então discipular outros que discipulariam 

outros, e assim por diante.  

Ele poderia também usar este seminário para apresentar a um grupo maior de pessoas que poderiam 

então se juntar e completarem o material após o seminário e iniciar o Processo do Crescimento 

Explosivo. 

 

SEMINÁRIO DE BÁSICO DINÂMICO (2 horas) 
 Abra com oração 

 Tenha certeza de que cada pessoa tenha uma cópia do Básico Dinâmico incluindo o guia para 

líderes. 

 Ajude-os a localizar o guia para líderes. 

 Leia o guia para líderes e destaque coisas como Discipulado Dinâmico uma Oportunidade e o 

Certificado de Conclusão para ser usado no final da lição 4.  

 Escolha um participante e demonstre apresentando a lição 1 do Básico Dinâmico: 

o Apresente-se 

o Ensine a primeira lição 

o Explique os pontos 1 e 2 (Os aprendizes devem completar os pontos 1 e 2 juntamente 

com você.) 

o Ajude os aprendizes a formarem pares (homem com homem, e mulher com mulher) 

Observação: Treinadores estejam preparados para fazer par com algum participante quando 

necessário ou tenha 3 pessoas trabalhando juntas, se necessário. 

 

 Após os pares se formarem, peçam a eles que escolham a pessoa que fará o papel de novo cristão 

e quem será o discipulador. 

 Faça com que eles continuem onde você parou e completem a Lição 1. 

 Esteja disponível para ajudá-los ou responder perguntas enquanto eles fazem a Lição 1. 

 Quando terminarem, passe com eles as respostas da Lição 1 para ter certeza de que eles 

responderam tudo corretamente. 

 Dê oportunidades para perguntas neste tempo. 

 Chame o Grupo de volta e decida quem vai discipular quem: 

Após o Workshop ______________ irá discipular____________________ 

Após o Workshop ______________ irá discipular____________________ 

Após o Workshop ______________ irá discipular____________________ 

 Talvez você queira planejar um outro Workshop de Básico Dinâmico. 

Data___________Horário___________Local____________ 

 Dê a eles a  oportunidade de agendar datas e horários com seus parceiros para completarem todas 

as Lições 1-4 nas semanas seguintes após o Workshop de Treinamento. Enquanto eles continuam 

com os seus parceiros, cada parceiro deverá escolher um discípulo, poderá ser um novo cristão, 

ou até um cristão maduro e treiná-lo(a) começando na Lição 1. 

 Com seus parceiros façam com que eles passem tempo em oração e você termina em oração. 

 



16 

 

SEMINÁRIO DE DISCIPULADO DINÂMICO (2 horas) 
 

 Obra em oração. 

 Peça a várias pessoas que compartilhem brevemente sua experiência com o Básico Dinâmico até 

agora. 

 Tenha certeza de que cada pessoa tenha uma cópia do Discipulado Dinâmico incluindo as 

Instruções Gerais para Discipuladores. Ajude-os a localizá-lo no final do Discipulado 

Dinâmico. 

 Leia  as Instruções Gerais sem comentá-las. 

 Faça os pares (homem com homem e mulher com mulher) 

 Peça que eles escolham quem será o discípulo e quem será o discipulado. 

 

Observação: Explique que num discipulado normal haverá discipuladores que terão completado a 

Lição 1 antes da reunião, e um discipulado que estará fazendo esta Lição pela primeira vez. No 

entanto, hoje o discipulador não completou a lição sozinho(a). Vocês dois estarão aprendendo juntos. 

 

 Façam ir até a Página 1, Check out para a Lição 1 e siga esta agenda. Cheque √ cada tarefa 

enquanto vocês completam juntos. Faça o mais que puder dento do tempo que tivermos. 

 Faça-os estudar a Lição 1 Conhecendo Jesus como meu Salvador iniciando na pg. 3. 

 Treinador do Workshop, esteja disponível para responder qualquer pergunta enquanto você os 

observa. Tenha certeza de que todos estão em pares e que estejam trabalhando na Lição 1. 

 Quanto der o tempo, reúna o grupo novamente. Discuta algumas de suas respostas para que eles 

se sintam confiantes e capazes de discipular outros. 

 Dê a eles oportunidade de fazerem perguntas neste momento. 

 Chame o Grupo de volta e decida quem vai discipular quem: 

Após o Workshop _____________ irá discipular ______________________ 

Após o Workshop _____________ irá discipular ______________________ 

Após o Workshop _____________ irá discipular ______________________ 

 Dê uma olhada no Check out da Lição 2 – Tarefas de Preparação. A Lição 2 deve ser 

completada antes que eles se reúnam com seus parceiros na próxima vez. (Eles terão de 

completar Lição 1 primeiro) 

 Dê a eles a oportunidade de marcar datas e horários para se encontrarem com seus parceiros para 

completar as lições que faltam nas próximas semanas depois do Worshop de Treinamento. Assim 

como no Básico Dinâmico, cada um deles deve achar alguém e treiná-lo em Discipulado 

Dinâmico iniciando na Lição 1 enquanto eles continuam completando as lições com seus 

parceiros. 

 Talvez você queira planejar um outro Workshop de Discipulado Dinâmico (2 horas). 

Data_____________Horário____________Local_______________ 

 Peça que eles passem tempo em oração com seus parceiros e você encerra em oração 
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WORKSHOP PRÁTICO PARA SEU GRUPO VIVO 

INICIANTE (2 horas) 
 
Agora que você já completou o Básico Dinâmico e Discipulado Dinâmico e tem experimentado a 

excitação do Crescimento Explosivo Fazendo Discípulos, você agora deve entender a importância de 

formar grupos para cuidar de todos estes discípulos em crescimento. Você também verá o potencial em 

se tornar uma Igreja Discipuladora, é vital que você inicie bem. Este workshop dará a você a experiência 

e segurança enquanto você inicia seu(s) Grupos(s) Vivo(s). 

 
O QUE HÁ EM UM NOME? 
 
Talvez você já tenha um ministério de pequenos grupos ou células. Se não tiver os ingredientes 

essenciais de um discipulado um-a-um e desenvolvimento de líderes e você acredita que estes elementos 

que você quer incluir, talvez você precise escolher um nome diferente para este novo grupo. Enquanto o 

nome for o mesmo será difícil mudar a concepção. Você poderá usar qualquer nome que queira, mas 

aqui vão algumas sugestões de nomes que você queira levar em consideração: 

 
O termo Grupo Vivo representa o conjunto de elementos do Processo de Fazer Discípulos, 
por exemplo: 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

One-to-One Discipleship + Small Group = Life Group 

 
 
 
Neste Workshop, teremos a experiência de uma reunião do Pequeno Grupo do seu Grupo Vivo. 
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EXPERIÊNCIA DO PEQUENO GRUPO 
 

Selecione pessoas que tenham experimentado o Processo de Crescimento Explosivo Fazendo Discípulos 

e que estejam preparadas para participar no(s) grupo(s) iniciante(s). (Você pode iniciar com mais de um 

grupo se você tiver líderes suficientes e dedicados). 

 

Escolha 4 a 6 pessoas para cada Grupo de treinamento: 
 

Líder          ________________ 
 

Aprendiz (líder em treinamento)      ________________ 
 

Anfitrião/ anfitriã       ________________ 
 

Outros Cristãos (Líderes em potencial)     ________________ 
 

Coloque novos ou não-cristãos em seu  grupo inicial   ________________ 

 

Observação: Treinador do Seminário, forme grupos de 4 a 6 pessoas. Permita que cada grupo escolha 

um líder, um aprendiz e um anfitrião. Delegue as responsabilidades a seguir ao líder escolhido e oriente-

os a usar a agenda de pequeno grupo abaixo para sentir o que estarão fazendo regularmente durante a 

semana. Aproveitem seu tempo juntos!  

 

Agenda de pequeno grupo 
 

BOAS VINDAS (15-20 minutos) 
Anfitrião/Anfitriã 

 Organize as cadeiras em círculo apenas com uma cadeira extra.  

 Cumprimente a todos os visitantes simpaticamente 

 Registre a presença de cada participante, utilize o registro de freqüência (pág. 07) 

Líder 

 Abra em oração ou designe outra pessoa. 

Aprendiz (líder em treinamento) 

 Lidere o momento de compartilhar 

- Use as perguntas para compartilhar (pág. 08). Selecione uma questão e dê oportunidades para 

cada pessoa responder, ou podem compartilhar uma coisa boa ou ruim que tenha ocorrido durante 

semana, ou ainda podem passar a oportunidade. 

- Peça que uma pessoa ou duas compartilhem um minuto de testemunho ocasionalmente. 

- Tenha certeza de ser aberto e honesto. 

 

ADORAÇÃO (15-20 minutos) 

Líder 

 Cantem juntos uma ou mais canções de louvor ou compartilhem louvores por orações 

respondidas.  

o Concentre-se nos atributos de Deus. 

o Compartilhem a ceia juntos, ocasionalmente, se for apropriado.  

o Encoraje cada pessoa a participar. Não faça oração ao redor do círculo e não constranja 

ninguém.  
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GANHAR (20-30 minutos) 

 
Aprendiz (Líder em treinamento) 

 Verifique o progresso daqueles que estão praticando o Um a Um Básico, Discipulado ou 

Compartilhar.  

 Identifique qualquer outra pessoa pronta para ser discipulada ou pronta para discipular outra.  

 Planeje e atualize sua estratégia de alcance. 

 Faça um relatório do progresso dos resultados de suas orações por aqueles em esfera de 

influência.  

 Lidere o momento de oração. Ore para que alguém preencha a cadeira vazia. Pratique orações 

conversacionais (orações de sentenças curtas). Apresente pedidos em suas orações. Outras 

pessoas podem se juntar à sua oração apresentando seus pedidos ou qualquer outro assunto. Ore 

por oportunidades de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com seus amigos e vizinhos.  

 Registre seus pedidos e respostas na área ‘Muita oração – Muito Poder – Muito Louvor!’ (pág. 

09)  
 

PALAVRA (20-30 minutos) 

 
Líder  

 Lidere o estudo bíblico. Use o exemplo Estudo Vivo (pág. 10) neste workbook. Lembre-se que 

você não está ali para ensinar ou pregar, mas para facilitar a discussão entre os membros do 

grupo.  

 Leve o grupo a um encerramento – faça anúncios.  

 Encoraje cada pessoa a retornar e trazer um não-cristão ou amigo novo Cristão, especialmente 

aqueles que eles estejam discipulando.  

 Encerre em oração. 

 

 

Sempre comece e termine no horário! 
 
 

Host/Hostess  

 Refreshments (optional).  Serve them after you end the group time so that if people 
      have to leave they can.  If you choose to serve refreshments, be sure to keep them Very 

      Simple! 

 

 
 
 
 

Ainda hoje, antes de sair, complete a folha de planejamento abaixo! 
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PASTOR/LÍDER lidere nas seguintes discussões e planejamento de tempo. 
 

 1. Recolha o compromisso de cada pessoa que está disposta a participar no Grupo Inicial e 

se possível coloque-os dentro dos grupos atuais. 

 

CADA GRUPO: 

 

 Confirme seu Grupos Vivo Leader. ________________________________ 

 Confirme seu(s) aprendiz(es).________________________________ 

 Confirme seu anfitrião._____________________________________ 

 Confirme:  Dia do Encontro________  Data do Início _________ 

Horário Início _______  Horário Encerramento _____ 

 Escolha o nome do seu ministério como Pequeno grupo. Leia O que há em um nome (pág. 03). 

 Escolha o currículo para seu grupo de estudo bíblico. Talvez você queira iniciar com o Life 

Studies – série de 24 lições. Veja www.dynamicchurches.org  Há outros matérias que você pode 

escolher. Veja Escolhendo Curriculum para seu grupo (pág 11). 

 Escolha os horários para o Grupo Vivo Leader para encontrar com seus aprendizes para 

passarem pelas sessões de Aprendendo a liderar – Treinamento de aprendizes (uma vez por mês 

por uma hora) também escolha um tempo para ver o Compartilhar Dinâmico (uma vez por mês 

por 2 horas). 

 

Seções Aprendendo a liderar:   Dia______  Horário _______Local ______ 

 

Treinamento do Compartilhar Dinâmico Dia_____  Horário______   Local _______ 

 
 

Compartilhe sua empolgação em iniciar o grupo vivo. Expresse seu apreço por 
cada pessoa. 

 
Encerre em oração 

 
 
 
 
 
 

http://www.dynamicchurches.org/
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PERGUNTAS PARA COMPARTILHAR 
 

1. Compartilhe um dos dias mais feliz de sua vida. 

2. Como você se descreveria a uma pessoa que não te conhece? 

3. Qual a cor que te descreveria hoje? 

4. O que você mais admira no seu melhor amigo? 

5. Qual foi a forma mais diferente que Deus já falou com você? 

6. Qual foi o melhor livro que já leu? Por quê? 

7. Se você pudesse gravar qualquer coisa no seu túmulo quando morresse, o que seria? 

8. Qual é o serviço de casa que você mais gosta de fazer? 

9. Qual foi o melhor presente que já ganhou? Por quê? 

10. Se você pudesse mudar qualquer coisa de como você é, o que seria? 

11. Quando, se é que já aconteceu, Deus se tornou mais que uma palavra para você? 

12. Compartilhe onde morou e alguma coisa que você lembre do seu décimo segundo ano. 

13. Quando você estava crescendo, qual era a brincadeira de que mais gostava? 

14. Quais são as duas ou três coisas que possui de grande valor? E por que são valiosas? 

15. Algo que você está com grande expectativa para o  futuro? 

16. Qual relacionamento pessoal que você gostaria de trabalhar (melhorar)? 

17. Quando foi a primeira vez que ouviu falar de Jesus? O que você pensou sobre Ele? 

18. Descreva a sua vida hoje usando termos de “previsão do tempo” (ensolarado, chuvoso, 

nebuloso, etc). 

19. Qual é a coisa que mais te dá satisfação? 

20. A experiência mais assustadora que tive foi .................................... 

21. Eu adoraria viajar para .................................................. 

22. Quando você tem tempo livre para você mesmo, o que gosta de fazer? 

23. Qual é o seu lugar favorito na casa e por quê? 

24. Você já teve um animal de estimação favorito quando criança? Por que era especial? 

25. Qual melhoramento gostaria de ver em sua vocação neste mesmo tempo do próximo ano? 

26. Qual é a pessoa de maior influência na sua vida (sem ser Cristo)? E por quê? 

27. Quem era o seu melhor amigo enquanto crescia? Por quê? 

28. Eu nunca aprendi direito a .................................................... 

29. O próximo ano parece que vai ser melhor porque ....................................... 

30. As pessoas podem se surpreender ao descobrir que eu ............................. 

31. O que você faz para extravasar a sua tensão no final do dia ou da semana? 

32. O que mais te preocupa? Por quê? 

33. Qual é a sua fragrância favorita ou aroma e quais lembranças você as associa com? 
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ESTUDOS DA VIDA 

 
CHAMANDO OS PRIMEIROS DISCÍPULOS 

Lucas 5:1-11 

 

Use um dos Sharing Questions (pág 08) ou responda a 

pergunta, “Como você se sentiu na primeira vez que...” 

Cada pessoa deverá escolher uma das seguintes 

alternativas a compartilhá-la. 

 

1. ...tentou nadar. 

2. ...experimentou um novo esporte. 

3. ...cabulou a escola. 

4. ...saiu de casa. 

5. ...arrumou um emprego. 

 

 

ENCONTRO NAS ESCRITURAS 

 

Leia Lucas 5:1-11 e depois leia as seguintes perguntas e 

respostas. Tenha várias pessoas escolherem uma 

resposta e compartilhar as suas respostas: 

 

1. Você acha que foi por acaso que Simão Pedro 

estava “lavando sua redes” quando Jesus precisava 

de um barco...ou tudo já estava nos planos de 

Deus? 

a. Por acaso 

b. Nos planos de Deus 

c. Não tenho certeza 

 

2. Se você fosse Simão Pedro quando Jesus pediu a 

ele, “coloque nas águas profundas e abaixem suas 

redes para a pesca”, como você teria respondido? 

 

a. Assim com Pedro 

b. Eu teria dado alguma desculpa para não 

fazê-lo 

c. Encorajaria Jesus para continuar 

pregando e que me deixasse com a 

questão da pesca 

d. Sugeria uma outra hora quando os peixes 

estivessem mordendo  

e. Teria ido à frente resmungando 

 

3. Quando eles, “pegaram tanto peixe que as redes 

começaram a rasgar”, o que você acha que Simão 

Pedro estava pensando? 

 

a. Sobre o quanto ele iria faturar com tanto 

peixe 

b. Com ele estava errado sobre Jesus 

c. Ele não sabia o que pensar 

d. Ele reconheceu quem realmente era 

Jesus. 

 

 

4. Quando Pedro Simão disse, “se afaste de mim 

Senhor; eu sou um pecador!” O que ele queria 

dizes? 

a. Eu estou humilhado, pois você sabe mais 

sobre pesca do que eu. 

b. Estou desconfortável ao estar perto de 

você por eu ter uma vida pecaminosa. 

c. Eu reconheço quem você é, mas eu ainda 

não estou pronto para te seguir. 

d. Pare de me fazer sentir culpado. Deixe-

me em paz. 

e. Estou confuso. Eu quero te seguir, mas 

se eu disser “sim”, eu sei que resultará 

em fazer mudanças em minha vida e eu 

estou com medo. 

 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  

Considera a sua própria jornada espiritual. 

 

1. Como seu início espiritual se compara ao de 

Pedro? 

a. Não tão dramática 

b. Mais intelectual 

c. Tão confuso quanto 

d. Mais dramático 

e. Diferente, mas tão real quanto. 

f. Não sei 

 

2. Como você descreveria as condições do seu barco 

espiritual? 

a. Afundando 

b. Empacado 

c. Indo à direção errada 

d. Precisando de reparos 

e. Caminhando 

f. Atingido por uma tempestade 

 

 

3. Se Jesus te pedisse a, “coloque nas águas 

profundas e abaixem suas redes para a pesca”, 

como você teria respondido? 

a. Eu teria medo 

b. Penso ser uma idéia boba 

c. OK, porém... 

d. Eu faria se alguém viesse comigo 

e. Ótimo! Quando podemos começar? 

f. Eu não entendo o que queres dizer. 

 

4. O que precisa para você ir? 

a. Tempo para contar os custos 

b. Tempo para me organizar 

c. Não tenho certeza 

d. Apoio dos meus familiares 

e. Ajuda para ajeitar a minha vida 

f. Obediência 
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ESCOLHENDO O CURRÍCULO PARA SEU GRUPO 
 

Ao selecionar um currículo de Estudo Bíblico a ênfase deve ser na aplicação porque um dilema muito 

comum de membros de igreja é a mentalidade de colocando em prática, procurando por mais e mais 

conhecimento; mas há pouco do ato de se dar, pouca obediência a Cristo em áreas em sendo 

testemunhas e investindo em suas vidas em outras. Por isso que o Estudo Bíblico deve trazer a mente de 

aplicação, de obediência e de ação. 

 

Questões a serem consideradas ao escolher o currículo 

 

 Qual é o propósito do meu grupo? 

 Qual é a maior necessidade do meu grupo hoje? 

 Quão maduro espiritualmente é o meu grupo? 

 Como é que se encaixa no atual foco de nossa igreja? 

 Cabe num espaço de tempo de 20-30 minutos? 

 

O currículo para os Estudo Bíblico pode ser baseado no sermão do pastor. O Pastor poderá preparar um 

esboço do sermão e disponibilizar para todos no culto de louvor. Adicionado, ele ou uma outra pessoa 

poderá preparar questões para serem usado no grupo pequeno que levará á aplicação. Líderes também 

podem ajudar a desenvolver estas questões. Eles devem encorajar cada membro do grupo a fazerem um 

estilo de vida prático e viver mais uma vida centrada em Cristo. 

 

Tenha certeza que o currículo é grupo amigável, permitindo muitas interações. Cinco ou seis boas 

perguntas seguidas pela aplicação geralmente são suficientes. Elas devem conter perguntas de POR 

QUE ao invés de O QUE. 

 

Currículo alternativo pode incluir estudos bíblicos de tópicos ou outro material desenvolvido 

especificamente para os Grupos Vivos como: Estudos de Vida do Dynamic Churches International (pág. 

10). 
 

Lembre-se que a maioria dos membros do grupo estão envolvidos no treinamento Um a Um com seu 

discípulo ou discipulado. Não deverá ter lição de casa para fazer antes que o grupo de reúna. Isto pode 

ser desencorajador para alguém que não completou a lição. Também, cada lição deve única (não ter 

continuidade da anterior) porque seria difícil para uma pessoa iniciar no meio de uma série de estudos. 

 

O formulário de compromisso do líder de Grupo Vivo no final  

desta apostila deverá ser preenchido por aqueles que estão se inscrevendo  

para serem Líderes de Grupo Vivo. 

O Certificado de Conclusão no final desta apostila deverá ser preenchido e assinado pelo treinador 

para todos os que completaram este treinamento 
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SEMINÁRIO COMPARTILHAR DINÂMICO (2 horas) 
 
Observação: Cada participante deve receber o Compartilhar Dinâmico antecipadamente e completar 

a lição antes do Workshop. Completar cada lição antecipadamente é o que se deve esperar 

normalmente no curso Compartilhar Dinâmico.  

 
 Comece com uma oração. 

 Peça que várias pessoas compartilhem brevemente suas experiências com o Básico Dinâmico e 

o Discipulado Dinâmico.  

 Tenha certeza que cada pessoa tenha uma cópia do Compartilhar Dinâmico, inclusive as 

instruções gerais para treinadores. Ajude os a localizar este material no final de Compartilhar 

Dinâmico.  

 Leia através das instruções gerais sem fazer comentários (algumas instruções são as mesmas do 

Discipulado Dinâmico).  

 Cada pessoa deveria completar a lição 1 do Compartilhar Dinâmico. (Se os participantes não 

completaram a lição 1 tempo extra deverá ser oferecido para que possam trabalhar 

individualmente nesta tarefa) então prossiga.  

 Organize-os em pares e então passe pela 1 lição. Siga verificações da lição 1.  

 Esteja disponível para responder as perguntas enquanto você caminha pela sala e observa.  

 Reúna-os novamente. Dê oportunidade para perguntas.  

 Pergunte se alguém está disposto  a compartilhar seu testemunho em um minuto. Permita vários 

testemunhos.  

 Certifique-se de que esta encorajando e cumprimentando aqueles que compartilham seus 

testemunhos.  

 Após cada pessoa compartilhar pergunte ao grupo que identifique o antes, como e depois do 

testemunho dele/dela. Gentilmente sugira melhorias. Cuidado para não constranger ninguém.  

 Observe aqueles que você poderia selecionar para uma demonstração de visita após o intervalo.  

 

Intervalo (15 Minutos) 

Durante o intervalo prepare para a demonstração de uma visita num lar.  
 

 Certifique-se de que preparou pessoas para esta demonstração.  

 Selecione um parceiro para estar com você na demonstração da visita (um dos que tenha 

dado um bom minuto de testemunho). Peça que seja seu parceiro. Diga a ele que te observe 

e compartilhe seu testemunho quando você chamá-lo. 

 Selecione um casal do grupo para fazer o papel de quem receberá a visita. 

 Instrua-os para que respondam como se fossem não-cristãos que estão abertos para o 

evangelho e prontos para receberem a Cristo. Diga-lhes que respondam que estão do lado 

esquerdo do círculo (Cristo está do lado de fora de suas vidas), mas que gostariam de estar 

no lado certo do círculo. Eles devem estar prontos para orarem recebendo a Cristo. Devem 

também responder positivamente ao convite para participar do Grupo VIVO e tomar parte 

no Básico Dinâmico. (Diga-lhes que eles não devem dificultar! Faça daquele momento uma 

experiência positiva!)  

 Organize uma pequena mesa com 4 cadeiras ao redor (não deixe ninguém de costas para a 

audiência). 
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Inicie a Demonstração de uma Visita (30 min) 
 

 Explique ao grupo o que você estará fazendo na visita e peça-os que o  acompanhem a partir do 

ponto C. Procedimento de Chegada na lição três do Compartilhar Dinâmico.  

 Entregue a todos os participantes do treinamento as quatro leis espirituais ou outro livreto 

semelhante. Faça-os acompanhar sua leitura do livreto com o casal quando você demonstrar uma 

visita.  

 Apresente seu parceiro e o casal que você estará visitando.  

 Coloque o casal visitado nas duas cadeiras no meio da mesa.  

 Você e seu parceiro finjam estar chegando através da porta. Bata à porta. Eles convidam você 

para entrar e convidam para que você se junte a eles à mesa. Você se assenta ao lado da pessoa 

com quem pretende compartilhar o evangelho.  

 Siga o formato de visita descrito na lição três do Compartilhar Dinâmico começando no C. 

Procedimento de Chegada.  

 

Observe: Tenha certeza de ler sem comentar o livreto do evangelho. É muito importante que você 

demonstre isto corretamente.  

 

 Após esta demonstração, agradeça aos participantes.  

 Dê oportunidades para perguntas sobre o Compartilhar Dinâmico ou a visita. 

 Encoraje cada um a compartilhar o livreto do evangelho com alguém esta semana. Lembre-os 

que isto é algo simples, mas muito compensador.  

 Explique que o líder estará treinando o seu aprendiz no Compartilhar Dinâmico mas todos devem 

ser encorajados a treinar.  

 Convide o grupo para que retorne e decida quem treinará quem no Compartilhar Dinâmico: 

 

Após o Workshop _____________________ discipulará __________________ 

 

Após o Workshop _____________________ discipulará __________________ 

 

Após o Workshop _____________________ discipulará __________________ 

 

 Vá até a verificação para lição 2 – prepare as tarefas. Isto deve ser completado antes 

que se reúnam com seu parceiro na próxima vez.  

 Dê a eles a oportunidade de organizarem data e horário para se reunirem com seus 

parceiros para completarem as lições restantes nas semanas após o Workshop. Assim 

como no Básico Dinâmico e Discipulado Dinâmico, eles devem encontrar alguém e 

treinar no Compartilhar Dinâmico. Eles devem completar a lição 3 juntos com seus 

parceiros antes de fazerem a 1 lição com a pessoa que estarão treinando.  

 Você deve planejar outro Workshop de Compartilhar Dinâmico (2 horas) 

 

Data ____________ Horário ____________ Local________________ 

 

 Eles devem investir tempo em oração com seus parceiros e então você encerra o momento 

também com uma oração. 
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EXPANDINDO O PROCESSO DE DISCIPULADO 
 

Workshop 
 
Revisão: 
 

Qual o propósito de Deus para a Sua Igreja? 
 
A Grande Comissão  

“Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as 

coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos.” Mateus 28:18-20 

 

A Grande Comissão diz, “Fazei discípulos de todas as nações”. 

 

O que é um discípulo?  

 

Alguém que tenha recebido a Cristo e que esta seguindo seus ensinos 

Como fazemos discípulos? 

 

 Indo – Evangelismo 

 Batizando – Identificando com a morte e ressurreição de Cristo 

 Ensinando a obedecer – Discipulando 

 
O processo de discipulado 

 

 
 

Fazer discípulos é o coração da Igreja porque é o coração da grande 
comissão. 
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O PROCESSO DE FAZER DISCÍPULOS 
 
Para que uma família espiritual cresça, precisamos desenvolver um processo para fazer 

discípulos. Um processo que inclui princípios bíblicos que se seguem devem ser desenvolvidos para 

nos ajudarem a cumprir nosso propósito que é a grande comissão.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Um processo de fazer discípulos é necessário para 

cumprir a Grande Comissão! 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

4. Líderes 

expandindo o 
ministério 

 

Compartilhar o  
Evangelho de Jesus 

com outros 

 

 

 

2. Discípulos 

    Treinados 

Prontos para 

reproduzirr 

 
Nutrir e  

Treina-los no 
básico da  

vida cristã 

 1. Novo 

Cristão 

   Desenvolvimento  
        de Líderes e 
Colocação ministerial 
 

 3. Discípulo 

 treinando outros 
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CONTRASTANDO UMA IGREJA EM ADIÇÃO 
COM UMA IGREJA EM REPRODUÇÃO 

 
(Isto funciona melhor num grupo com trinta pessoas ou mais) 

 

1. Chame à frente um grupo de 2 pessoas. Um será o pastor A e o outro será o pastor B.  

 

2. Explique ao grupo que eles devem ser igualmente habilitados em suas igrejas, as quais têm o 

mesmo tamanho. O pastor A não entende o potencial da reprodução do discipulado. Ele quer que 

a igreja cresça por adição. Pastor B entende o crescimento através da reprodução de discípulos.  

 

3. Demonstre com o pastor A. Cochiche no ouvido dele psss (isto representa compartilhar o 

evangelho com ele e recebendo a Cristo). Pastor A irá até a audiência (após você instruir o pastor 

B) e repete a mesma coisa com outra pessoa, trás a pessoa para frente, deixa-o ali (de um lado na 

frente), Pastor A repetira a ação, vez após vez, até que tenha um grupo, de homens e mulheres.  

 

4. Demonstre com o Pastor B. Faça o mesmo do número 3 acima, exceto que quando ele trouxer 

pessoas à frente (do outro lado) ele sussurra no ouvido deles uma segunda vez (representado que 

ele os está discipulando). Ele então sai com seu novo discípulo até a audiência. Cada um deles 

representa estar levando alguém para Cristo, (Pssss) leva-os à frente, discipula-os (Psss) e cada 

um toma seu/sua discípulo de volta para ganhar mais alguém até que alcance a todos. 

 

5. Tenha certeza de que cada pastor entenda as instruções e que eles façam rapidamente (mas com 

segurança), então envie-os para alcançar estas pessoas em necessidade. 

 

6. Eles verão o crescimento de suas igrejas na mesma escala no início, mas o pastor B logo 

alcançará um crescimento mais rápido (exponencial) quando a reprodução começar. 

 

7. Quando toda a audiência for alcançada pergunte, “A que igreja você gostaria de pertencer?” 

Observe que a igreja do pastor A usualmente deseja mudar para a igreja do pastor B. 

 

8. Explique que a igreja deles é uma igreja Discipuladora de Crescimento Explosivo edificada 

sobre reprodução espiritual o que resulta em multiplicação. Precisamos sempre fazer discípulos 

que fazem discípulos. 
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ENTENDENDO AS PARTES INDIVIDUAIS DO 
PROCESSO DE DISCIPULADO 

 

Um crescimento explosivo num processo de discipulado é o passo a passo em que uma nova pessoa 

poderá crescer em maturidade em Cristo. Cada pessoa é singular e, por isso, estes passos precisam ser 

flexíveis para adaptar a cada pessoa em suas necessidades e tempo. A descrição a seguir consiste em 

duas partes essenciais que esboçam um processo de crescimento, o Um-a-Um Tempo de Discipulado e 

o Tempo de Pequeno Grupo.  
 

Discipulado Um a Um 
 
Cada pessoa está num nível diferente de maturidade espiritual. A oportunidade é dada a cada um para 

que continue a crescer. O treinamento Um a Um é bem eficiente como estratégia de crescimento que 

pode suprir necessidades individuais. Um homem em um grupo encontra-se com outro homem (uma 

mulher com uma mulher), de acordo com sua conveniência (outra do que o tempo do grupo) para 

estudar e praticar a verdade bíblica juntos. 
 

Básico Dinâmico 4 lições designadas a estabelecer o novo cristão. 

Discipulado Dinâmico 9 Lições designadas a desenvolver a consistência na vida 

Cristã. 

Compartilhar Dinâmico 6 Lições designadas para aqueles que gostariam de aprender 

como comunicar sua fé. Eles receberiam a oportunidade de 

visitar pessoas contactadas através da igreja. 

 

Cada nível de um a um requer um grau maior de compromisso. 
 

O treinamento de Um a um esta disponível para aqueles que desejam crescer. 

 

Relacionamentos de Um a Um promove um contexto para fazer 
discípulos de qualidade bem como lideres 

 

Grupo pequeno 
 
O contexto do grupo pequeno é uma atmosfera de amor e cuidado familiar onde cada um pode 

experimentar crescimento sadio. É designado para ser informal e sem pressionar as pessoas novas. É um 

ambiente leve e agradável para pessoas freqüentarem regularmente e trazer seus amigos. A cadeira vazia 

lembra que eles devem orar para encorajar seus amigos a participarem. 

 
O conteúdo do grupo pequeno é: 

 
1. Boas vindas/Compartilhar 

2. Adoração/Louvor 

3. Ganhar (Estratégia de alcance) / Oração 

4. Palavra – Estudo bíblico com aplicação 

5. Trabalho – Um a um Discipulado e Desenvolvimento de Líderes 
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Um grupo pequeno é formado de: 
(L) Líder 

(A) Anfitrião  

(NC) Novo Cristão 

(VI) Visitantes 

(AP) Aprendiz 

(C) Cristãos interessados de todos os níveis  

(B) Buscadores (Convidados (AM) amigos dos supracitados) 

(CV) Cadeira vazia para uma nova pessoa  

Um grupo pode ser iniciado por 4 pessoas L, Ap, Anfitrião e C  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Um a um + Grupo pequeno = Grupo Vivo 
 
Após bastante treino no processo de crescimento explosivo de fazer discípulos, eles poderão 

iniciar o primeiro grupo vivo.  

 

No diagrama acima o Líder (L) está treinando seu Aprendiz (Ap) no Compartilhar Dinâmico. (Todo 

um-a-um é feito fora do tempo do grupo) enquanto visitam uma casa  de um visitante da igreja (VI), 

o evangelho é compartilhado. Cada pessoa será convidada a participar de um grupo vivo. Se alguém 

orou recebendo a Cristo numa destas visitas, eles devem ser enconrajados como novos cristãos (NC) 

a participarem do Básico Dinâmico. Eles poderiam ser colocados como parceiro de um Cristão (C) 

do grupo. Na conclusão do Básico Dinâmico uma outra pessoa – talvez o Anfitrião ou anfitriã 

poderia discípula-los com o discipulado dinâmico. Eles poderiam ser treinados finalmente no 

compartilhar dinâmico pelo aprendiz (Ap) que a esta altura teria completado seu treinamento com o 

líder (L)  

 

O grupo vivo provê um contexto para ministério 
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O processo de discipulado provê  
excelente contexto 

para o desenvolvimento de líderes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento de líderes  
 

Grupo pequeno: 
 Grupos de inciação (4-6 pessoas) pode consistir de um líder em potencial com seu cônjuge. 

Estes líderes poderiam representar diferentes ministérios na igreja. Também incluir novos 

discípulos  e até mesmo buscadores (aqueles que ainda não tenham recebido a cristo como 

seu salvador) 

 

Um a Um  
 O líder treina seu aprendiz no compartilhar dinâmico (uma vez por mês) em como liderar um 

grupo vivo usando o aprendendo a liderar – treinamento de aprendiz (uma vez por mês) 

 O líder inicia com os membros do grupo que tenham sido treinados no Básico Dinâmico e 

Discipulado Dinâmico ou então ele treina-os individualmente ou com workshops e então 

eles treinam outros usando o modelo de Crescimento Explosivo através do discipulado. 

Pessoas aprendem melhor quando vêem alguém efetivamente utilizarem um modelo; eles 

então desejam desenvolver habilidades e praticarem por si mesmos. 

 
 

Desenvolvimento de liderança é a 
chave para a reprodução 
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O processo dinâmico da vida se reproduz 
 
Desenvolvimento de Líderes  

 

Como líder e discípulos são desenvolvidos, cada grupo de iniciação reproduz-se em dois ou três grupos 

vivos. 

 

Grupos pequenos:  

 

 O líder continua a liderar o grupo a cada semana.  

 O aprendiz é agora o líder de seu próprio grupo e reúne-se semanalmente.  

 

Um a um: 

 

 Cada Líder tem seu próprio aprendiz e o treina no compartilhar dinâmico (Uma vez por mês)  

 Membros do grupo treinam outras pessoas no Básico Dinâmico e no Discipulado Dinâmico 

(encontram-se semanalmente fora do tempo do grupo)  

 

 
 
Como os aprendizes são equipados, novos lideres são preparados para liderar novos grupos e o 

ministério pode expandir em mais e mais grupos.  

 

Expandir para alcançar o nosso mundo 
como resultado da reprodução 
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O processo da vida dinâmica se expande 
 

Desenvolvimento de Líderes 

 

Grupo pequeno (de líderes) 
 

 O pastor como seu treinador encontra-se mensalmente com este grupo de líderes para visão, 

informação, resolução de problemas, oração e treinamento utilizando líderes que lideram – grupo 

vivo treinamento de líderes. 

 

Um a um  
 Cada líder treina seu aprendiz individualmente no compartilhar dinâmico (uma vez por mês) 

 Membros do grupo treinam seus amigos e outros membros do grupo no Básico Dinâmico e 

Discipulado Dinâmico (encontram-se semanalmente fora do tempo do grupo) 

 

 
 

 

Líderes que se reproduzem através de recrutamento e desenvolvem aprendizes para se tornarem líderes 

de grupos Vivos podem continuar com estes novos líderes como seus treinadores. 

 
 

Reprodução é o projeto de Deus 
para alcançarmos o mundo 
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O potencial do processo de discipulado 
 

Desenvolvimento de Líder 

 

Grupo pequeno (de treinadores) 
 

 O pastor continua a se reunir regularmente com os treinadores para visão e planejamento usando 

o Time Ganhador – treinamento e recursos.  

 O treinador reúne-se com seus líderes grupo Vivo para relatórios, soluções de problemas, oração 

e treinamento usando Lideres que lideram – Treinamento de lideres de Grupo VIVO. 

 

Um a Um:  
 

 Cada líder de Grupo Vivo treina seu Aprendiz individualmente no compartilhar Dinâmico (uma 

vez por mês) e também encontra-se para encorajamento, orações e treinamento em como liderar 

um grupo pequeno usando o Aprendendo a Liderar – Treinamento de Aprendiz (Uma vez por 

mês).  

 Membros do grupo treinam seus amigos e outros membros do grupo no Básico Dinâmico e 

Discipulado. (reúne-se semanalmente fora do horário do grupo)  

 

 
 

 

Como o pastor e treinadores treinam lideres de vários ministérios da igreja, eles também implementaram 

o Crescimento Explosivo o processo de discipulado na área de seus ministérios.  

 

A liderança está estruturada para um  
crescimento ilimitado. 
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Uma igreja discipuladora! 
Reprodução acontecendo em todas as 

áreas ministeriais da igreja. 
 
 
 
 
 
 
Os  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupos se reproduzem e se multiplicam até que finalmente 
hajanúmero suficiente de discípulos testemunhadores  

para alcançar nossa comunidade e nosso mundo. 
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Demonstração 
 
Observação: Demonstre o uso de workshop treinamento de líderes como segue:  

 

 Você (líder do workshop) será o primeiro líder do Grupo Vivo e selecione alguns da sua 

audiência para ser seu aprendiz. Entregue a ele o Aprendendo a Liderar – Treinamento de lideres 

que ilustra seu treinamento com seu aprendiz.  

 

 Explique ao seu grupo que enquanto crescem e seu aprendiz é treinado então um novo grupo 

Vivo pode ser iniciado.  

 

 Tenha seu aprendiz (agora como líder do seu grupo Vivo) selecione alguém da audiência para ser 

seu Aprendiz (Você deve sempre ter um Aprendiz antes de você iniciar seu grupo). Entregue a 

ele o Aprendendo a Liderar – Treinamento de líderes que ilustra seu treinamento com seu 

aprendiz.  

 

 Você entrega ao seu novo líder de Grupo Vivo o Manual Líderes que Lideram – treinamento de 

líderes de Grupo Vivo para ilustrar seu treinamento e seu novo aprendiz. 

 

 Você agora é um técnico que continua a treinar seus aprendizes a utilizarem Uma equipe 

ganhadora – treinadores e recursos. Ele entrega ao seu novo líder de grupo Vivo o manual lideres 

que lideram – isto ilustra sua continuidade no discipulado como líder de grupo.  

 

 Continue a passar os vários livros na fila de liderança enquanto isto cresce de Aprendiz a Lideres 

de grupo para treinador até o último livro alcançando além – igreja a igreja mentorando quando 

você começa a ajudar outras igrejas a se tornarem Igrejas Discipuladoras!  
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Resumo 
 

Um Crescimento Explosivo o processo de discipulado 
 

Compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com outros  
 

 A igreja cresce porque alcança e assimila mais pessoas.  

 

Treine Novos Cristãos no Básico da Vida Cristã 
 

 Pessoas aprendem a serem discípulos. 

 Discípulos são equipados para discipular outros 

 Passando adiante cada lição do jeito certo (Crescimento Explosivo Processo de Discipulado) 

eles cresceram pessoal e rapidamente a maturidade.  

 

Eles são equipados a reproduzir  
 

 Muitas pessoas farão discípulos. 

 Discipuladores se tornaram aprendizes e alguns lideraram grupos vivos. 

  

Desenvolvimento de Líderes e colocação ministerial 
 

 Lideres são desenvolvidos enquanto você continua a mobilizar mais pessoas e prover para o 

futuro treinamento e qualificação.  

 Membros dos grupos são ensinados a convidar e discipular novas pessoas.  

 Lideres de Grupo Vivo aprendem a desenvolver um Aprendiz e ajudar no nascimento de um 

novo grupo.  

 Os lideres de grupo Vivo que se reproduz (aprendem a serem líderes) se tornam treinadores.  

 Treinadores aprendem, encorajam e treinam seus lideres de grupo Vivos.  

  Outros ministérios na igreja podem começar a implementar o Grupo Vivo (grupos pequenos e 

Um a Um) processo.  

 Os lideres da igreja adotam e integram a estrutura do ministério de grupo Vivo como o método 

principal de discipulado e zelo pelas novas pessoas.  

 A prioridade da liderança da igreja é ajudar os lideres de grupos vivos a serem bem-sucedidos 

apoiando e treinando.  

 Deus pode chamar alguns deles para o ministério de tempo integral na igreja ou para o campo 

missionário!  

 Sua igreja deverá faze a maior contribuição em direção ao cumprimento da grande comissão em 

sua comunidade e além!  

 

Deus te abençoe enquanto você lidera 

sua igreja para um Futuro Dinâmico! 
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Formulário de Compromisso de Líder de Grupo 
 

Eu ________________________________________, comprometo-me diante de Deus, a 

servir a Cristo e Sua Igreja. Eu buscarei desenvolver liderança servidora aqueles que estão sob 

meus cuidados e alcançar o mundo em amor.  

 

Endereço___________________________________________________________________

________________________________________Fone ______________________________ 

E-mail: ___________________________________________________ 

 

Se aprovado como um líder de grupo, comprometo-me a:  

 

______________ Orar diariamente. 

 

______________ Viver biblicamente pela fé. 

 

______________ Permitir que o Espírito Santo controle minha vida.  

 

______________ Contribuir regularmente para obra do Senhor. 

 

______________ Ser fiel e leal à igreja e seus líderes.  

 

______________ Treinar meu aprendiz e encontrar-me com meu treinador para treinamento  

                             de Grupo Vivo.  

 


