STRATEGIC IMPACT ESCOLA DE MULTIPLICAÇÃO DE IMPLANTADORES DE IGREJA

FERRAMENTA: FORME DISCÍPULOS MULTIPLICADORES
Nosso chamado como seguidores de Cristo é fazer discípulos multiplicadores que cheguem
até a multiplicação de Igrejas.
Quando compartilhas o evangelho fielmente com as pessoas, alguns responderão e
colocarão sua confiança em Cristo como seu Salvador. É de vital importância estabelecer
estes novos cristãos em sua nova Fe em Cristo e logo ajuda-los a crescer em
amadurecimento e multiplicação de discípulos.
Para fazer isso é importante visitar as pessoas onde quer que se encontrem- em seus lares,
lugares de trabalho ou aonde seja que estejam como parte de sua rotina. Comece a
discipular a estes novos cristãos de forma individual ou em pequenos grupos de três a cinco
pessoas.
Se é possível faça sua primeira visita de seguimento com um novo cristão dentro das 48
horas seguintes ao momento de ter colocado sua Fe em Cristo. Não deixes que passe muito
tempo antes de visita-los para estabelecer eles em sua nova Fe. Os novos cristãos precisam
começar a entender a Deus em seu mundo. Se for possível coloque a sua disposição o
evangelho de João. Utiliza as opções e os 4 temas para as quatro visitas do evangelho de
João que se encontra na parte posterior da Ferramenta de Evangelismo (Material SI). Depois
da primeira visita programa um encontro com eles dentro de uma semana, e logo ao menos
uma cada semana até finalizar as 4 primeiras visitas.

Seguimento Essencial e Ferramenta de Discipulado
Como ajudarás aos novos cristãos a se converter em discípulos multiplicadores? Há estudos
bíblicos e planos para discipular disponíveis muito bom. Mas discipular a outros é muito mais
que dar um estudo bíblico. As seguintes são ferramentas essenciais necessárias:
1.
2.
3.
4.

A Bíblia. Usa a palavra de Deus para discipular novos cristãos. Este é o currículo
mais importante que você pode usar! - 2 Timóteo 3:16-17
Oração. Ora ferventemente por e com os teus novos discípulos. - Efésios 1:15-23
O Espírito Santo. Depende dele e anima os novos cristãos para que façam o
mesmo com o fim de ser transformados á imagem de Cristo. - 2 Coríntios 3:17-18
Tu! Tua participação e influencia com o novo cristão é vital. O discipulado é um
processo de vida a vida. Passa um tempo com os novos cristãos, mostra interesse
em suas vidas a parte do Estudo da Bíblia. Peça a eles que te acompanhem para
fazer outras visitas ou para evangelizar. Passa tempo com eles de maneira informal.
Comam juntos, deixem que eles vejam que segues a Jesus em tua vida diária. - 2
Timóteo 3:10-11.

Depois das quatro primeiras visitas dá ao cristão um novo testamento como presente de
graduação, se tem se reunido fielmente contigo e tem realizado seus compromissos. Logo
peça que ele continue se reunindo com você durante 20 visitas mais com o fim de ajudá-lo a
crescer como discípulo multiplicador.
Na medida que passes tempo com estes novos cristãos:
• Ajuda-los a aprender a Bíblia e ensina a eles como seguir a Jesus (crescer)
• Ensina eles a compartilhar de Jesus com os outros (testemunhar)
• Anima-los a começar a utilizar estas mesmas ferramentas para discipular os seus
amigos e familiares (discipular a outros)

Tua meta não é somente fazer que um discípulo CRESCER em Jesus, mas um discípulo
MULTIPLICADOR. Este é o coração da Grande Comissão e o chamado de Deus para tua
vida. É o mais significativo que podes fazer para servir a Cristo.
A continuação se apresentam os principais temas da Palavra de Deus para que usando-os
possas ajudar aos teus discípulos a entende-la e aplica-la em sua vida. Desde logo há
muitas questões importantes que um cristão deve saber, mas estes são fundamentais para
uma vida agradável a Deus. Por favor reúna-se com eles pelo menos uma vez na semana e
usa a palavra de Deus para aprender sobre estes temas.
Especificamente, Que farás quando se reúnam?

Segue este Processo de 5 Passos Básicos em Tuas Reuniões
1.

RELACIONE-SE: Pergunta como tem sido e se informe do que tem acontecido em suas
vidas desde a última reunião.

2.

ANIMA: Comecem respondendo as perguntas de estímulo e de prestação de contas:
A. Você passou um tempo a sós com Deus em oração meditando em sua palavra todos
os dias desde que nos reunimos? Que te falou Deus?
B. Você tem caminhado em amor em tuas relações importante com outras pessoas, tua
família, amigos, vizinhos e membros da igreja?
C. Você tem caído em pecado?
D. Você cumpriu com os compromissos prometidos nos estudos bíblicos anteriores?
Como?

3.

ANALISAR: Leiam e analisem a passagem bíblica referente ao tema da visita, com o
seguinte formato de 6 perguntas:
Faça que alguém leia a passagem em alta voz enquanto os outros escutam ou
acompanham em suas Bíblias.
Faça as duas primeiras perguntas e permita as pessoas dialogar e interagir:
1. O que você gostou da passagem lida?
2. O que você não gostou da história ou achou confuso?

Depois de um momento de discussão permita que alguém leia a passagem em alta
voz de
novo e logo dialoguem sobre as seguintes perguntas:
Discuss the next two questions:
3. Que aprendes sobre as pessoas desta historia (passagem)?
4. Que aprendes sobre Deus?
Depois de um momento de discussão permita que alguém leia por terceira vez a
passagem
em alta voz e logo dialoguem sobre as seguintes perguntas finais:
5.

Na luz desta historia (passagem) pensa como vai terminar tua forma de vida esta
semana? Seja especifico (NOTA: se devem escrever as respostas das pessoas e
devem perguntar como foi a visita anterior)

6.

A quem falarás de Jesus nesta semana e a quem discipularás usando este
material? (NOTA: cite o nome de alguém e diga quando e porque falaras a ele ou
ela. Escreva os nomes daqueles a quem eles querem falar e faça um
acompanhamento disto na seguinte visita.)

4.

PLANEJA: Fique de acordo sobre a porção da escritura que vão ler durante a semana.
Sugere-se três capítulos diários.

5.

HORA: Conclua este tempo orando juntos uns pelos outros e também pelos
compromissos feitos nas perguntas 5 e 6.

Temas e Passagens do Discipulado Bíblico
Bases Fundamentais - Na parte posterior da Ferramenta de Evangelismo (material) estão
as 6 perguntas e as passagens centrais do Evangelho de João:
1. Quem é Jesus, João 11:17-27
2. Entender o amor de Deus, João 3:16-18
3. Estar seguro de sua salvação, João 10:27-30
4. Permanecer em Jesus, João 15:1-11
Crescimento - Reúnam-se pelo menos uma vez por semana para discutir estas passagens e
temas:
5. Oração, Mateus 6:5-15
6. Confissão de pecados, 1 João 1:5, 2:2
7. Teu testemunho: conta a outros como Jesus mudou sua vida, Atos 26
a. a. Utiliza o esquema de 3 pontos para ajuda-los a lembrar por meio de seu próprio
testemunho:
i. Como era minha vida antes de confiar em Jesus
ii. Como conheci a Jesus
iii. A diferença que Jesus tem feito na minha vida desde o momento que coloquei
minha Fe nele.
b. Diga que compartilhem seu testemunho em um minuto com alguém antes da
próxima visita.
8. Testemunhar: Fala com outros de Jesus, Atos 1:1-11, 2 Coríntios 5:16-21
a. Treina-los para que possam usar as ferramentas evangelísticas (material)
b. Vai com eles e fala de Jesus usando a Ferramenta
c. Nota: se levam alguém a Cristo ajuda-los a aprender como usar esta guia para
começar a discipular os novos cristãos!
9. Compartilhar com outros cristãos da igreja. Atos 2:40-47, Hebreus 5:16-21.
a. Convida o teu discípulo a tua nova igreja celular em tua casa.
b. Ajudá-lo a se comprometer ativamente com uma nova igreja celular.

10. O Batismo, Atos 8:26-38, ver também Mateus 28 :19, Atos 2:40-41
a. Convida o novo cristão a se batizar
b. Faça que o novo cristão convide a sua família e amigos, especialmente aqueles
que não conhecem a Jesus para dar testemunho com o batismo.
11. A Ceia do Senhor, Lucas 22: 14-20
a. Perguntar em que área o Senhor os esta chamando a ser obedientes.
12. Obediência, João 14:15-21
a. Perguntar em que área o Senhor os esta chamando a ser obedientes.
13. Tempo devocional, Leia a Bíblia e estude, Salmos 1 (Lucas 5:15-16)
a. Faça que o novo cristão separe um tempo diário para ler a palavra e orar.
14. Perdoar, Mateus 18:21-35
a. Perguntar especificamente a quem precisam perdoar
15. Submeter-se a Soberania de Cristo, Submissão a Nosso Soberano Deus, Romanos
14:5-12.
16. O propósito de Deus para tua vida, Mateus 28:18-20. 2Corintios 5:17-21
17. O que é o evangelho, 1 Coríntios 15:1-8
18. Matrimonio e família, Efésios 5:22, 6:4
19. Caminhar no Espírito Santo, Gálatas 5:16-26
20. Identidade em Cristo, Romanos 6
21. A prioridade do Amor, 1 João 4:7-21
22. A autoridade da Palavra de Deus, 2 Timóteo 3:14-17
23. Maiordomia de vida, Lucas 19:10-27
24. Guerra Espiritual, Efésios 6:10-18

Multiplica os Teus Discípulos
Durante o processo de discipular aos novos cristãos no amadurecimento e multiplicação
ajuda-os a:
• Ser parte de uma nova igreja celular
• Começar a testificar a outros
• Começar a discipular aos novo cristãos que eles tem ganhado para Cristo e traga eles
a nova igreja celular
Quando termines os 24 temas, encontrarás homens e mulheres fieis com fome de Deus, que
estão crescendo em sua nova Fe e que estão ganhando a outras pessoas e também
discipulando.
Na medida em que descobre estes discípulos fieis desafia aqueles que tem o maior potencial
para inscrever-se na Escola de Multiplicação de Implantadores de Igrejas e levar a eles
através do mesmo processo: Aprender e viver a Grande Comissão.
Depois de ler esta Ferramenta juntos utiliza as 6 perguntas para discutir João 15:1-7 juntos.

