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o evangelho:

DISCIPULADO
INSTRUÇÕES:
Com as perguntas da direita e os
versículos façam o seguinte:
(1) Se reunam e leiam os versículos
em voz alta enquanto os outros
acompanham
(2) Permitam que todos possam
responder as perguntas
(3) Ler os versículos de novo depois
das perguntas 2 e 4
(4) Ao terminar, pergunte pelos
.
pedidos de oração que tem
no grupo
(5) Oren.
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PERGUNTAS:
Para esta visita leiam os versículos
em voz alta e logo debatam sobre
as duas primeiras perguntas.

(1) O que você mais gosta destes
versículos?
(2) O que você menos gostou ou
achou confuso nestes versículos?

-[LEIAM OS VERSÍCULOS DE NOVO] (3) O que você aprendeu sobre as
pessoas deste versículo?
(4) O que você aprendeu sobre Deus?

VERSÍCULOS:
Visita 1:
“Quem é Jesús?”
João 11:17-27
Visita 2:
“Entender o amor de Deus”
João 3:16-18

Visita 3:
(5) Na luz destes versículos o que vai mudar “Tenha certeza de sua salvação”
João 10:27-30
na sua vida durante esta semana?
-[LEIAM OS VERSÍCULOS DE NOVO] -

OBS: Escreva as respostas e perguntas
na próxima visita

(6) A quem falarás sobre Jesus nesta
semana ou a quem discipularás
usando este material?

Visita 4:
“Permanece em Jesus”
João 15:1-11
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