2016/014 – Ato de Discipular.
Semana de 8 a 13 de agosto de 2016
TEXTO BASE: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mateus
28:19).
1. INTRODUÇÃO:
O discipulado é uma visão que é orientada por Jesus e nasceu no coração de
Deus.
Após o discípulo ser consolidado, ele tem que se aprofundar no conhecimento
da Palavra, de Deus e da Graça.
E a melhor maneira para que isso aconteça é por meio do discipulado,
ensinando a ele os valores do Reino de Deus.
Alguns pontos são fundamentais no discipular:
2. ESTABELECER A VISÃO CELULAR:
A visão celular se estabelece no relacionamento do discipulador com o
discípulo. O discípulo só terá o desejo de ter uma célula de multiplicação se o
mesmo enxergar Cristo no discipulador.
Não podemos negligenciar na nossa função de discipulador.
Temos que prover uma referência segura que faça com que o nosso discípulo
posso se espelhar em nós.
3. DISCIPULAR GERA CONVIVÊNCIA E INTIMIDADE:
O discipulador necessita conhecer o discípulo e ter convivência com o mesmo.
Deve saber onde ele mora, conhecer a sua casa e orar pela vida dele.
Ser intimo acontece devido ao caminhar junto.
O caminhar com transparência entre o discipulador e discípulo vai ajustar o
bom andamento da célula.
Não podemos deixar assuntos maltratados ou não resolvidos nas células.
4. O FRUTO FIEL SERÁ VISÍVEL EM NOSSA CÉLULA:
A nossa célula terá fruto fiel da Visão devido à fidelidade no ato de discipular.

Discipular gera relacionamento com frutos e bênçãos, que serão enviadas por
Deus, devido à comunhão entre os irmãos que fazem parte da célula.
5. DISCIPULAR REQUER FIDELIDADE E COMPROMISSO:
O discípulo tem que ser a nossa prioridade, porque é uma responsabilidade
que nos foi delegada por Deus.
É necessário o compromisso do discipulador para
expectativas dos discípulos que estão sendo formados.
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6. TEMOS QUE GERAR NO DISCÍPULO O DESEJO DE CRESCIMENTO:
Temos que incentivar o nosso discípulo, de forma que ele queira crescer.
Devemos incentivar o envolvimento do discípulo nos ministérios da Igreja, na
Escola de Líderes e na constante presença nos cultos.
Deus lhe abençoe.
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