6 QUESTIONS

BASES FUNDAMENTAIS

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:
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.)

Visita 1: Quem é Jesus.
João 11:17-27

Visita 2: Entender o amor de
Deus.
João 3:16-18

Visita 3: Estar seguro de sua
salvação.
João 10:27-30

Visita 4: Permanecer em
Jesus.

João 15:1-11
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também pelos compromissos feitos nas perguntas 5 e 6.

5. ORAR: Conclua este tempo orando juntos uns pelos outros e
vão ler durante a semana. Sugere-se três capítulos diários.

4. PLANEJAR: Fique de acordo sobre a porção da escritura que
tema da visita, com o seguinte formato de 6 perguntas.

3. ANALIZAR: Leiam e analisem a passagem bíblica referente ao
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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?

2. ANIMA: Comecem respondendo as perguntas de estímulo e de
tem acontecido em suas vidas desde a última reunião.

1. RELACIONARSE: Pergunta como tem sido e se informe do que

5 PASSOS

CRESCIMENTO
Visita 5: Oração.
Mateus 6:5-15

Visita 6: Confissão de
pecados.
1 João 1:5 - 2:2

Visita 7: Teu testemunho:
conta a outros como Jesus
mudou sua vida.
Atos 26
A. Use this 3-point outline to
help them think through their
own testimony:
1. Como era minha vida
antes de confiar em
Jesus.
2. Como conheci a Jesus.
3. 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.

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.

A. Treina-los para que possam
usar as ferramentas
evangelísticas.
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.

Visita 10: O Batismo.
Atos 8:26-38
Mateus 28:19
Atos 2:40-41

Visita 8: Testemunhar: Fala
com outros de Jesus.
Atos 1:1-11
2 Coríntios 5:16-21

Visita 11: A Ceia do Senhor.
Lucas 22:14-20

Visita 9: Compartilhar com
outros cristãos da igreja.
Atos 2:40-47
Hebreus 10:19-25
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.

A. Perguntar em que área o
Senhor os esta chamando a
ser obedientes.

Visita 12: Obediência.
João 14:15-21
A. Perguntar em que área o
Senhor os esta chamando a
ser obedientes.

Deus para tua vida.
Mateus 28:18-20
2 Coríntios 5:17-21

Romanos 6
Cristo.

Visita 20: Identidade em

Efésios 6:10-18

Visita 24: Guerra Espiritual.

Visita 16: O propósito de
Soberania de Cristo,
Submissão a Nosso
Soberano Deus.
Romanos 14:5-12

Visita 15: Submeter-se a

Espírito Santo.
Gálatas 5:16-26

Visita 19: Caminhar no

Lucas 19:10-27
vida.

Visita 23: Maiordomia de

A. Perguntar especificamente a
quem precisam perdoar.
Mateus 18:21-35

Visita 14: Perdoar.
A. Faça que o novo cristão
separe um tempo diário para
ler a palavra e orar.

família.
Efésios 5:22 - 6:4

Visita 18: Matrimonio e

Palavra de Deus.
2 Timóteo 3:14-17

Visita 22: A autoridade da

Salmos 1
Lucas 5:15-16

devocional, Leia a Bíblia e
estude.

Visita 13: Tempo

evangelho?
1 Coríntios 15:1-8

Visita 17: O que é o

1 João 4:7-21
Amor.

Visita 21: A prioridade do

