
DISCIPULADO

NOVOS CONVERTIDOS

Discipulado
Uma jornada com Jesus

T





Lição 01 - CUIDANDO DOS NOVOS CONVERTIDOS

Louvado seja o Senhor! Você agora é uma nova pessoa; Você nasceu de novo. Como 

um bebê recém-nascido você necessita de cuidados especiais. Estes estudos foram 

elaborados para ajudá-lo (a) a crescer na vida cristã. O seu conselheiro (discipulador) estará à 

sua disposição com a finalidade de ajudá-lo (a) neste processo contínuo de crescimento, 

para que você venha ser um cristão maduro e produtivo. 

Durante um período de onze encontros (incluindo este) o seu conselheiro 

(discipulador) irá, fielmente, reunir-se com você. Você irá aprender coisas novas, num ritmo 

gradativo, acerca do viver com Cristo. Todos estes encontros são necessários para que você 

conheça e tome posse do amor de Deus e compartilhe-o com os outros.

O seu conselheiro (discipulador) não é um professor (a) nem um examinador (a) e 

muito menos um policial que esteja lhe vigiando para verificar se você esta fazendo as coisas 

certas. Ele (a) está aí para guiá-lo (a) e cuidar de você. O seu relacionamento com ele (a) será 

semelhante ao do apóstolo Paulo com seus jovens discípulos, conforme está escrito em I 

Tessalonicenses 2: 7-12.

Existem muitas coisas a serem aprendidas durante estas próximas semanas, e seria 

muito importante, o seu comparecimento a todos os encontros. É muito empolgante 

quando esperamos coisas novas de Deus e Ele nos proporciona. Se você acha que, por algum 

motivo, não irá comparecer a todos os encontros, poderia, por favor, compartilhar isto com o 

seu conselheiro (discipulador) agora assim ele poderá orar com você a respeito disto!

Sempre tenha em mente que o nosso objetivo é: “O qual (Cristo) nós anunciamos, 

advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que 

apresentemos todo homem perfeito em Cristo” Colossenses 1: 28.

Uma das primeiras coisas que você precisa familiarizar-se é com a “devocional”. A 

devocional é um tempo separado para estar a sós com Deus. Durante este tempo poderá ser 

feita a leitura da palavra de Deus e oração. Permita, também, que o Espírito Santo fale com 

você. Jesus também teve momentos assim com o Pai. “Tendo se levantado alta madrugada, 

saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava” Marcos 1: 35.

Antes da Próxima Reunião

1. Leia o evangelho de João;

2. Ore diariamente (peça ajuda ao seu discipulado, caso você não saiba orar).
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Lição 02 - RECEBENDO A CERTEZA DA SALVAÇÃO
Revisão

1. Compartilhe, em poucas palavras, porque você fez um compromisso com Cristo;

2. Como análise pessoal, responda as seguintes perguntas:

� 2.1 - Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele ressuscitou 

dos mortos?

� 2.2 - Você, sinceramente, arrependeu-se dos seus pecados e pediu a Jesus que 

entrasse na sua vida?

� 2.3 - Ele está em sua vida agora?

� 2.4 - Como você sabe? (respostas podem ser encontradas em versículos como 

Apocalipse 3:20). 

Pontos a lembrar

� Quando você crê em Jesus Cristo e o recebe no seu coração como Senhor e 

Salvador, o que a palavra de Deus promete nos seguintes versículos?

Versículos para lembrar Promessas de Deus O que isto significa

I João 5:11-13

João 1:12

I João 1:9-10

João 6:37,47

Romanos 8:16
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Quando você crê em Jesus e O recebe no seu coração como Senhor e Salvador, 

haverá mudanças na sua vida. Dos seguintes versículos, você poderia descobrir que 

mudanças são essas?

Antes da Próxima Reunião

Memorize os seguintes versos:

- João 1:12  - João 5:24

- João 6:47

Versículos para lembrar Mudanças Resultado das mudanças

1 Pedro 2:2

1 João 2:3

1 João 3:14

Atos 4:20

2 Pedro 2:20
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Lição 03 - LENDO A PALAVRA DE DEUS
Revisão

1. Escreva de memória João 1:12;

2. Da sua leitura do evangelho de João, quais as verdades que mais lhe 

impressionaram?

3. Você já disse aos membros de sua família e amigos que você agora é cristão? 

Quais foram as reações dos mesmos?

Pontos a lembrar

� Como nós precisamos comer o alimento e respirar o ar para viver e crescer 

fisicamente, da mesma forma precisamos ler a palavra de Deus para crescer 

espiritualmente.

1. O que devemos fazer com a palavra de Deus?

2. Onde e quando é o momento mais apropriado para se ler a palavra de Deus?

3. Quando estiver lendo a palavra de Deus, você deve fazer o seguinte:

3.1 Orar antes de lê-la, pedindo a Deus que o ajude a entendê-la Salmo 119:18;

3.2 Enquanto lê-la, espere que Deus fale a você – Salmo 119:104;

3.3 Quando você lê-la faça as seguintes perguntas:  O que a passagem diz? Há 

promessas a reivindicar? Há exemplos a seguir? Há mandamentos a obedecer?

4. Ore novamente, dando graças a Deus pelas lições aprendidas. Peça a Deus forças 

para aplicá-las em sua vida diária. 

Exercite: Use Lucas 8:4-15 e pratique lendo a palavra de Deus com o método que você 

acabou de aprender. Comece a usar um caderno para escrever o que você tem aprendido.

Antes da Próxima Reunião

Usando o mesmo método, leia Salmo 01. Faça anotações enquanto estiver lendo 

e esteja pronto para compartilhar com os outros durante a próxima reunião.

I Pedro 2:2

Atos 17:11
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Lição 04 - APRENDENDO A ORAR
Revisão

1. Compartilhe e discuta problemas, se houver algum, com respeito a sua 

devoção e leitura bíblica;

2. Você é consistente na sua devocional?

Pontos a lembrar

1. Por que a oração é importante?

Marcos 1:35;

Lucas 11: 9-13;

Efésios 6:18.

2. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu um lindo exemplo de oração. Ela é 

conhecida como 'A oração do Pai Nosso' e pode ser encontrada em Mateus 6:9-13. 

Vamos examiná-la:

O que significa?

- Versículo 9 – Pai nosso santificado seja o teu nome;

- Versículo 10 – Venha o teu reino, Seja feita a tua vontade;

- Versículo 11 – Nos dá hoje;

- Versículo 12 – perdoa-nos... Assim como nós perdoamos;

- Versículo 13 – E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal;

3. Quais são as diretrizes para oração?

Romanos 1: 5-8;

Romanos 12:12;

Efésios 3: 14-21;

Lucas 18:1.

4. Quais são alguns obstáculos para a oração?

Tiago 1:5-8;

Tiago 4:3;

Salmo 66:18;

I João 5:14-15.

Antes da próxima reunião

1. Fale para o seu discipulador os seus pedidos de oração;

2. Ore por seu discipulador e sua igreja constantemente;

3. Faça uma lista pessoal de oração e use-a para orar.
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Lição 05 - PONDO CRISTO EM PRIMEIRO LUGAR
Revisão

1. Compartilhe algo que você aprendeu em sua devocional diária;

2. Você tem qualquer pergunta sobre a sua vida cristã.

Pontos a lembrar

1. Como cristão você deve sempre colocar Cristo em primeiro lugar. O que você 

entende de “Pondo Cristo em primeiro lugar” de acordo com os seguintes versículos:

- Mateus 6: 24;  - Mateus 6: 33;

- Mateus 10: 37;  - Mateus 11: 28-30;

- Lucas 9: 23;

2. Quando realmente colocamos Cristo em primeiro lugar, nós também 

vivemos de acordo com a sua vontade na prática. A Bíblia diz que a vontade de Deus é 

boa, agradável e perfeita!

“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação 

do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus.” (Romanos 12:2)

3. Qual deve ser a sua atitude quanto à vontade de Deus?

- Romanos 12:1-2; - Salmo 32:8-9;  - Provérbios 3:5-6.

4. Sabendo o que Cristo quer de você, qual deveria ser a sua atitude?

- Tiago 1: 22;  - João 14: 21;  - I Samuel 15: 22;

- Josué 1:8.

5. Tendo dito tudo isto, é importante notarmos que Deus não nos deu um 

padrão impossível de ser seguido. De fato, Ele assegura que você será apto a fazer a 

vontade Dele pelo seu Espírito que trabalha na sua vida. Descubra esta verdade nos 

seguintes versículos:

- Atos 1:8;  - Gálatas 5: 25.

Antes da próxima Reunião

1. Liste áreas diferentes de sua vida que requerem obediência à vontade de 

Deus;

2. Como você pode colocar Cristo em primeiro lugar nestas áreas que você 

mencionou?
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Lição 06 - ANDANDO NO ESPÍRITO
Revisão

1. Quais as áreas de sua vida que você sente ter submetido ao Senhor?

2. Como a sua leitura diária o tem ajudado a ser obediente a Jesus?

Pontos a lembrar

1. Qual é a função do Espírito Santo na vida do crente?

- João 16:8  - Atos 1:8

- João 14: 16-17  - I Coríntios 12: 7-11

- João 16: 13-14  - Romanos 8: 26

- II Coríntios 3: 18 - Romanos 8: 14

2 - O Batismo no Espírito Santo é vital para uma vida cristã vitoriosa?

2.1 - O que Jesus promete sobre o Batismo no Espírito Santo?

- Atos 1:4-5

2.2 Quem pode receber o Espírito Santo?

- Atos 2:1-4;  - Atos 8: 14-17;

- Atos 10: 44;  - Atos 19:4-6.

2.3 - Como você pode receber o Espírito Santo?

- Atos 2: 38;  - Atos 5: 32;

- Lucas 11: 13.

3. O que Gálatas 5.16-26 nos ensina sobre o “andar no Espírito”?

- Vers. 16;  - Vers. 17;  - Vers. 18;

- Vers. 19-21;  - Vers. 22-23;  - Vers. 24;

- Vers. 25;  - Vers. 26.

Antes da próxima reunião

Fique atento para ocasiões onde o Espírito Santo tenha ajudado em sua vida e 

compartilhe isto na próxima semana.
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Lição 07 - COMPARTILHANDO COM O POVO DE DEUS
Revisão

1. Compartilhe momentos onde o Espírito Santo tenha ajudado em sua vida.

2. Você ainda tem perguntas sobre o trabalho do Espírito Santo em sua vida?

Pontos a lembrar

Por que você deve reunir-se regularmente com outros crentes?

De que maneira você pode compartilhar a sua vida com o povo de Deus?

- Colossenses 3: 12-17;  - Gálatas 6: 6-10;

- II Coríntios 9:6-8

Antes da próxima Reunião

1. Descreva um momento de sua vida em que a presença de Deus foi vista e 

percebida.

2. Você pertence a um grupo de cristão que se reúne regularmente para estudo 

bíblico, célula nos lares, grupo de oração, tribo?

Se não, por favor, fale sobre isto com pastor ou discipulador.

O que é a Igreja conforme I Coríntios 12: 12-27?

Porque a Igreja é necessária? (veja Atos 2: 42-47)

Atos 2: 42

Hebreus 10: 24-25
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Lição 08 - TESTEMUNHANDO AOS OUTROS
Revisão

1. Quais áreas de sua vida cristã você pode compartilhar com os outros na 

semana passada? Como você se sentiu ao compartilhar?

Pontos a lembrar

1. Os crentes devem compartilhar sobre o Senhorio de Jesus Cristo? O que Cristo 

disse sobre isto em Atos 1:8?

2. Qual é o propósito do Testemunho?

- Atos 2:32 e II Timóteo 1:7;  - Mateus 28:19-20;

3. Os crentes têm poder para testemunhar, por que:

- Atos1:8;    - Efésios 6:18-20;

- II Coríntios 10:3-5.

4. De que forma você pode ser uma testemunha?

- Mateus 5:13-16;   - II Coríntios 5:14.

5. Paulo compartilhou o seu testemunho pessoal em Atos 22:3-15. O testemunho 

pessoal pode dar grande encorajamento para os outros, sobre a realidade de se conhecer 

Jesus como o Senhor e Salvador na vida de alguém.

Um testemunho simples inclui 3 pontos básicos:

1. Antes de eu ser cristão – Atos 22:2-5;

2. Como vim a ser cristão – Atos 22: 6-11;

3. Depois que eu passei a ser um cristão – Atos 22: 12-15.

Antes da próxima reunião

1. Descreva o seu testemunho pessoal seguindo os 3 pontos básicos de Paulo;

2. Considere alguém em oração por quem você poderia testemunhar sobre 

Jesus. Onde e quando você falaria a esta pessoa sobre Jesus?
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Lição 09 - VIVENDO UMA VIDA CRISTÃ VITORIOSA
Revisão

1. Você conseguiu dar o seu testemunho aos outros? Como eles reagiram?

2. Você tem mais perguntas sobre esta vida de testemunho?

Pontos a lembrar

Quando uma pessoa passa a ser um cristão, frequentemente tentações 

acontecem para desviá-lo de seguir a Deus.

1. A Bíblia ensina que as tentações são:

- Tiago 1:13-15;

- I Coríntios 10:13.

2. Quais são as fontes da tentação?

- I João 2:15;   

- Gálatas 5:16;

- Apocalipse 20:1-3.

3. Quais são algumas tentações comuns que você esta enfrentando agora?

4. A Bíblia nos diz que podemos ter vitória sobre as tentações. Vamos examinar 

como nós podemos superar as tentações.

- I Coríntios 16:13 e I Pedro 5:8;  - I Pedro 5:9 / Tiago 4:7;

- Efésios 5:18;    - Gênesis 39:12;

- I Coríntios 10:13;   - Colossenses 2:6-7;

- Mateus 26:41;    - Mateus 4:1-11.

Antes da Próxima Reunião

1. Esteja ciente das tentações que você enfrentará. Aprenda a lidar com elas 

rapidamente de acordo com o que você aprendeu.

2. Mantenha um caderno onde se registrem as situações de tentação pelas quais 

você passou e escapou. Isto irá encorajar a você e a outros.
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Lição 10 - LIDANDO COM OS PROBLEMAS
Revisão

Você poderia colocar em uma frase os pontos básicos de cada lição estudada?

Lição 2:

Lição 3:

Lição 4:

Lição 5:

Lição 6:

Lição 7:

Lição 8:

Lição 9:

Pontos a lembrar

1. A vida cristã, completa e abundante, não é isenta de problemas. De fato, os 

problemas nos ajudam a crescer e amadurecer na fé. Os problemas podem ser encarados 

porque podemos buscar na fonte de Deus: Sua Palavra e seu Espírito Santo. Deus 

promete estar conosco e ajudar-nos a vencer!

“E estou certo que Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o 

dia de Jesus Cristo” (Filipenses 1:6)

2. Quais são os problemas comuns que os crentes encontram?

- Mateus 5:10-11;   - Mateus 5:37,38-42;

- Mateus 6:19,24 e 33;   - I Pedro 1:6-9.

3. Por que os crentes encontram problemas?

- II Timóteo 3:12;   - Tiago 1:2-4;

- I Pedro 1:6-9.

4. Quais os problemas que você esta enfrentando agora? Como planeja superá-

los?

Para continuar crescendo

1. Prepare-se para o batismo;

2. Agregue-se a uma Igreja;

3. Leve outros a Cristo e compartilhe o que você aprendeu.
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