Discipulado Parte II
Pastor Emanuel Adriano (Mano)

Estruturas Para Formar Discípulos
Célula Evangelística: Esta estrutura ajuda nas ações de ganhar e
consolidar. Ela tem dois objetivos principais:
1°)Despertar a pessoa para a Palavra de Deus (a Bíblia).
2°)Ajudar a pessoa a desenvolver relacionamentos.
O estudo da célula evangelística não deve passar de uma hora (tempo
máximo) e deve ser simples e relevante a ponto de impactar o novo que
chega hoje para participar da célula. A pessoa deve pensar: não sabia que
a Bíblia falava da minha vida, quero conhecer mais.
Quando a pessoa é despertada e se interessa por conhecer mais, a pessoa
que a convidou para participar da célula evangelística tem a
responsabilidade de, como testemunha de Jesus, levá-la a conhecer a
Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se a pessoa
que convidou é nova e não tem ainda condições para isso o(a) líder da
célula evangelística é que assume essa responsabilidade.
O líder também deve fazer com que a célula desenvolva uma atmosfera
informal, convidativa e aconchegante facilitando o desenvolvimento de
relacionamentos. Já está provado que se as pessoas não conseguem
desenvolver de três a cinco relacionamentos de amizade nos grupos
dos quais participam, oitenta e sete por cento das pessoas não
permanecerão nesse grupo por mais que gostem da estrutura do
grupo; ou seja, por mais que gostem de uma igreja, do louvor, do
sermão, da estrutura do culto, do templo, se as pessoas não
desenvolverem relacionamentos não permanecerão na igreja. Esse é o
outro objetivo da célula evangelística ajudar as pessoas a desenvolverem

esses relacionamentos de amizade antes de virem para o culto no templo.
Quando vem participar do culto, já vem com os vínculos formados na célula,
com isso, noventa por cento permanecem.
A reunião da célula evangelística é semanal e a estrutura básica de
uma célula é:
1°)Quebra-gelo: dura de cinco a dez minutos. É o início da reunião. O
assunto é introduzido aqui através de um bate papo informal ou de uma
pergunta direcionada aos participantes.
2°)Estudo do texto: dura de dez a trinta minutos. Os líderes recebem uma
folha com o esboço do estudo que devem ministrar e seguem o roteiro.
Recebem esse estudo de seus líderes na célula de discipulado (estrutura
que veremos a frente). A estrutura do estudo é simples e deve ser
ministrada numa linguagem simples acessível ao novo que chegou hoje a
célula. Devemos ter cuidado com palavras e expressões que só tem sentido
para quem é crente. A linguagem deve ser acessível a qualquer pessoa.
relacionamentos de amizade nos grupos dos quais participam, oitenta e
sete por cento das pessoas não permanecerão nesse grupo por mais que
gostem da estrutura do grupo; ou seja, por mais que gostem de uma igreja,
do louvor, do sermão, da estrutura do culto, do templo, se as pessoas não
desenvolverem relacionamentos não permanecerão na igreja. Esse é o
outro objetivo da célula evangelística ajudar as pessoas a desenvolverem
esses relacionamentos de amizade antes de virem para o culto no templo.
Quando vem participar do culto, já vem com os vínculos formados na célula,
com isso, noventa por cento permanecem.
3°)Apelo: todo estudo encerra com um apelo na célula evangelística.
Normalmente o apelo já vem embutido na conclusão do estudo.
4°)Tempo de oração e encerramento: dura de cinco a quinze minutos.
Nesse período ora-se pelos pedidos colocados pelos participantes,
testemunha-se sobre as respostas recebidas e ora-se pela cadeira vazia
(estratégia para motivar os participantes a convidarem outros). Após a
oração está encerrada a célula evangelística.

Não se serve um lanchinho no fim para que aqueles que não têm
condição de oferecê-lo não se sintam constrangidos em abrir suas células
evangelísticas, mas após o término da reunião as pessoas que quiserem
podem permanecer conversando, o que normalmente acontece.
Após um tempo participando da célula evangelística as pessoas são
estimuladas a participarem do encontro.
Encontro com Deus: Esta estrutura auxilia nas ações de ganhar,
consolidar e discipular. O encontro foi pensado para gerar um impacto na
vida da pessoa que participa levando-o a decidir por Cristo. No encontro se
trata de maneira clara e direta alguns assuntos que dão para a pessoa
clareza para aceitar ou rejeitar a proposta de seguir a Cristo tendo a Ele
como Senhor e Salvador. Se a pessoa não decide depois do encontro não
devemos pressioná-la, devemos continuar orando por ela, mas devemos
procurar investir na vida dos que decidiram.
O encontro acontece em três dias iniciando na sexta a noite e indo até a
tarde do domingo. Como se trata alguns assuntos de maneira direta são
realizados em separado o encontro de homens e mulheres (também se
pode realizar separado o encontro de rapazes e moças tratando de maneira
específica para essa faixa etária os assuntos das ministrações).
Existem quatro palestras de preparação para o encontro que são
ministradas antes da pessoa ir, a isso se chama de pré-encontro; também
existem quatro palestras que são ministradas normalmente uma semana
após o encontro. O objetivo é ajudar a pessoa que está começando a vida
cristã a saber como agir para não perder o que recebeu no encontro.
Chamamos isso de pós-encontro. Após o encontro a pessoa continua
participando da célula evangelística, mas também é estimulada a participar
da escola de líderes (escola de discípulos, classe de discipuladores, etc.).
Escola de Líderes: Esta estrutura auxilia nas ações de consolidar e
discipular. A escola de líderes tem por função transmitir ao novo convertido
as informações básicas necessárias para que ele possa viver de acordo
com a Palavra e vontade de Deus, cumprindo seu papel no corpo de Cristo
e no Reino de Deus. Ela é composta de três módulos:

1°)Fundamentos da Fé.
2°)Caráter Cristão.
3°)A Visão.
No módulo fundamentos da fé se ensina sobre as doutrinas e
informações básicas para que o novo convertido possa correr bem a
carreira cristã. São ensinamentos sobre temas como pecado,
arrependimento, oração, bíblia, santificação. O objetivo das aulas não é
esgotar o assunto, mas dar ao novo convertido informações básicas sobre
temas essenciais que o ajudem a prosseguir na carreira cristã e crescer em
estatura e graça diante de Deus. O cuidado que se deve ter é de não
fornecer informações demais, e desnecessárias, nesse período, que não
motivem o novo convertido a prática da Palavra, fazendo dele um religioso
informado e não um verdadeiro discípulo de Jesus. Temos que vencer a
tentação de “aprofundar” o tema dando informações que não ajudem a
pessoa à ação cristã. Lembre-se que o objetivo não é só ensiná-los a dizer
Senhor, Senhor, mas sim motivá-los a fazer a vontade do Pai (Mateus 7:21);
ou seja, o objetivo e fazer deles galhos frutíferos, discípulos que geram
outros discípulos de Jesus. O aprofundamento acontece no dia a dia da vida
cristã com o exemplo e acompanhamento de um discipulador.
No módulo caráter cristão se ensina sobre como deve ser o caráter de
um discípulo de Cristo. Somos confrontados em assuntos como arrogância,
orgulho, rebeldia, desobediência, falta de amor, dureza de coração,
esterilidade espiritual, infidelidade. As palestras desse módulo têm por
objetivo confrontar a pessoa com a Palavra nessa área do caráter para que
ela possa identificar como tem vivido, possa se arrepender, mudar de
atitude e corresponder ao padrão de Jesus. Mais do que só transmitir
informação os módulos tem por objetivo levar a pessoa a uma mudança de
atitude que produza transformação.
No módulo da visão se ensina o que Deus espera dela como ministro e o
que ela deve fazer para cumprir a vontade de Deus.
Os módulos se encerram com uma prova. É necessário ter uma
freqüência mínima de setenta e cinco por cento e alcançar a média na prova
para ser aprovado na escola. O objetivo maior disso é estabelecer um
instrumento de cobrança e avaliação para consolidar o ensino.
Esperamos que ao término da escola de líderes a pessoa entenda o que
se espera dela como seguidora de Cristo, como deve ser seu procedimento,

seu caráter e qual seu papel no corpo de Cristo, como servo e serva de
Deus.
Durante esse período (depois do encontro e durante a escola de líderes)
as pessoas são estimuladas a testemunharem a outros, a contarem a outros
o que tem experimentado na vida com Deus e o que Ele tem feito a elas. A
escola dura de nove meses a um ano. Ao fim da escola as pessoas são
incentivadas a participarem de outro encontro que chamamos de
Reencontro.
Reencontro: Esta estrutura auxilia nas ações de discipular e enviar.
Dizemos que o objetivo do reencontro é tirar as ataduras emocionais. O que
quer dizer isso? As pessoas, em sua maior parte, possuem limitadores
emocionais que as fazem sentirem-se incapazes de realizar o que Deus diz.
O objetivo do reencontro é trabalhar com os medos e inseguranças que as
pessoas ainda possuem depois de todo o processo, ajudando-as a superálos e motivando-as a realizarem o que Deus declarou em sua Palavra que
elas são capazes de realizar, dar frutos e fazer discípulos. O reencontro
também acontece em um final de semana começando sexta a noite e indo
até domingo a tarde. Após o reencontro, se as pessoas já possuem
discípulos (no mínimo três), são estimuladas a abrirem suas células
evangelísticas. A partir do momento que a pessoa abre sua célula
evangelística e se torna líder ela passa a participar da célula de discipulado.
Célula de Discipulado: Esta estrutura auxilia nas ações de discipular e
enviar. A célula de discipulado é a reunião semanal do discipulador com
seus discípulos que já multiplicaram e abriram suas próprias células. Esse
contato do discipulador com os discípulos que já multiplicaram pressupõe
três momentos, dois deles acontecem durante a célula de discipulado, são
eles:
1°)Momento ministerial: esse é o momento onde passamos para os
discípulos o esboço do estudo que eles repassarão na sua célula
evangelística, explicando-o. Também passamos um estudo para os
discípulos; ou seja, neste momento passamos o alimento que eles darão
aos outros e também os alimentamos.
2°)Momento administrativo: nessa hora se trata dos problemas que os
discípulos têm enfrentado em suas células, se divulgam os avisos de

eventos e outros que precisam ser dados, recebe-se relatórios e outras
tarefas que tem a ver com o funcionamento estrutural do discipulado.
Além desses dois momentos a célula de discipulado também possui um
momento de oração e ministração sobre a vida dos discípulos e, algumas
vezes, um momento social como um café, almoço, jantar para motivar o
entrosamento entre os participantes dessa célula. Isso é permitido na célula
de discipulado, mas vetado na evangelística. A célula de discipulado não é
aberta a visitantes como a evangelística e é restrita a um número de dez a
quinze pessoas, por isso há a necessidade de entrosamento entre a mesma
para que se tornem uma equipe de excelência no desenvolvimento de
discípulos e líderes de célula.
O terceiro momento que o discipulador deve ter com seus
discípulos é o momento pessoal. Esse não acontece em grupo é
individual e o ideal é que ele aconteça no mínimo uma vez por mês, mas
quanto mais tempo puder passar com os discípulos de maneira individual
melhor. Nessa hora o discípulo tem a oportunidade de abrir coisas pessoais
que ainda não se sente a vontade para abrir no grupo e é a oportunidade
que o discipulador tem para, através da convivência, ministrar e influenciar a
vida do discípulo.
A seguir veremos a consolidação como estrutura.
Consolidação: O objetivo dessa estrutura é ajudar a firmar o fruto com
qualidade. Ela é utilizada com as pessoas que decidem por Jesus em um
dos cultos ou eventos da igreja e que ainda não participam de uma célula.
Quando as pessoas recebem a Jesus como Senhor e Salvador em
algum dos eventos da igreja um grupo de pessoas, designado para esse fim
naquele evento, pega o nome, endereço, telefone para contato e pedido de
oração da pessoa. De posse dessas informações, alguém designado pela
igreja como consolidador entra em contato com a pessoa por telefone
(fonovisita), agradece a visita, fala que estamos orando pelo pedido e marca
uma visita. Esse contato deve acontecer em no máximo quarenta e oito
horas (enquanto a experiência ainda está viva) e a visita deve ser marcada
dentro da semana.
A visita deve ser feita em dupla e não deve passar de quinze a vinte
minutos. Na visita agradecemos novamente a visita que a pessoa fez a
igreja, damos um breve testemunho de alguém que obteve resposta na área

que a pessoa pediu oração, e convidamos a pessoa a participar de uma
célula, reforçando que isso lhe ajudará muito. Vemos o melhor dia e hora
para a pessoa dentro das células existentes, nos comprometemos a passar
no dia combinado para pegar a pessoa e levar a célula, e encerramos a
visita orando pela pessoa.
No dia combinado a pessoa responsável passa na casa da pessoa e a
acompanha a célula, mesmo que não seja a célula que ela costuma
freqüentar. Na célula alguém assume esse trabalho de acompanhamento
até que a pessoa esteja firme para continuar por conta própria.
Essas são as estruturas básicas que ajudam a formar discípulos.
Queremos lembrar que as estruturas auxiliam, mas o que faz toda a
diferença é a unção e bênção de Deus, por isso santidade e
consagração não são opcionais para quem deseja formar discípulos.
Passos Para Implantar o Discipulado
Existem duas maneiras principais para começar o projeto de
discipulado. A primeira maneira é para implantar em uma igreja já existente,
a outra é para iniciar um trabalho através de grupos de discipulado.
Abordaremos aqui só a primeira maneira.
O primeiro passo a ser dado é reunir os líderes da igreja e apresentarlhes o projeto de discipulado e seus benefícios, o porquê é necessário para
a igreja, no que irá contribuir na missão da igreja. Esse trabalho pode ser
feito em um retiro de liderança num fim de semana, ou durante uma
seqüência de semanas.
Após a liderança ter tomado, junto com o pastor ou pastora responsável,
a decisão de implantar o discipulado eles devem participar de um encontro
com Deus, assim terão condições de orientar e esclarecer as demais
pessoas da igreja que participarem do encontro. Muitos têm falado besteira
por não conhecerem o encontro de fato, leram algo sobre o encontro,
ouviram a opinião de terceiros, mas não conhecem de verdade porque não
passaram pelo encontro. Esse é um erro que podemos e devemos evitar.
Depois desse segundo passo começamos a enviar as demais pessoas
da igreja ao encontro. Após passarem pelo encontro elas devem
participar da escola de líderes. Como já explicamos anteriormente o
objetivo do encontro é impactar as pessoas, participando do mesmo

as pessoas acabam se desarmando de desconfianças sobre o modelo
de discipulado e são estimuladas a serem discipuladas e discipularem,
mas é na escola de líderes que elas serão esclarecidas sobre o projeto.
Na escola de líderes é que elas receberão as informações básicas
necessárias para entenderem e participarem do projeto. Se enviarmos
nossas ovelhas ao encontro o quarto passo é organizar a escola de líderes.
Durante o período da escola de líderes o pastor ou pastora principal
deve avaliar os participantes para selecionar entre eles os que irão
participar da célula matriz (grupo base de discipulado). Esse processo
de seleção é chave para o sucesso do projeto, pois esta célula
estabelecerá o padrão para as demais. Eles serão o modelo referencial
das outras células que surgirem. O que devemos avaliar para chamar
as pessoas a participarem dessa célula matriz? O caráter.
Muitas vezes escolhemos as pessoas para participarem pela habilidade
que possuem, pelo conhecimento, pela influência ou pelo tempo de igreja.
Atos 8:21 deixa claro que se as pessoas não tem o coração reto diante de
Deus, não terão parte nem sorte na obra do Espírito. Em Atos 6:3, I Timóteo
3:2-12 e Tito 1:5-9 vemos alguns critérios que foram usados para seleção
de pessoas para alguns postos na igreja. Quero motivar você a pegar um
papel e marcar quantas dessas características citadas nos textos bíblicos se
relacionam com habilidade, conhecimento ou caráter. Você verá que quase
todas têm a ver com caráter. Isso quer dizer que o que Deus valoriza é o
caráter. Devemos selecionar as pessoas para a célula matriz pelo
caráter. Mas o que devemos avaliar? Quais os critérios para chamar as
pessoas para a célula matriz?
Avalie se são consagrados (tem sede e fome do Reino de Deus e da Sua
presença), se são ensináveis, se são disponíveis (estão dispostos a pagar
um preço e mexer em sua agenda para se envolver), se ouvem a sua voz,
se são fiéis e se são frutíferos (tem seguidores que eles trouxeram a Jesus).
Lembre-se que disponível e desocupado não são a mesma coisa,
normalmente as pessoas mais disponíveis são as que têm uma agenda
cheia. Desenvolva alguns pequenos testes para avaliar isso sem que as
pessoas saibam e após avaliar selecione as pessoas para participarem de
sua célula matriz. Selecione de cinco a quinze pessoas no máximo. Se não
conseguir achar ninguém que preencha todos os critérios, os três
indispensáveis são ser ensinável, disponível e ouvir a sua voz. Se a pessoa

tiver isso você conseguirá, com a ajuda de Deus, desenvolver as demais
características.
A célula matriz pode ser mista (melhor montar duas células matriz com
homens e mulheres separados), mas na primeira multiplicação queremos
incentivar a que se tornem homogêneas (homens e mulheres separados).
Isso facilita o desenvolvimento de relacionamentos pessoais e
comprometidos o que é um dos objetivos da célula evangelística, pois com
pessoas do sexo oposto as pessoas têm mais resistência a se abrirem.
Na célula matriz ministramos estudos que ajudarão as pessoas a
desenvolverem o que é necessário para fazerem discípulos que geram
discípulos, e também investimos nossa vida nessas pessoas para ajudá-las
a serem as multiplicadoras de vida que Deus gostaria (discípulos que geram
discípulos). Alguns exemplos de estudos que podemos dar são como
desenvolver relacionamentos saudáveis; como vencer as batalhas; como
ser bem sucedido na consolidação; atitudes; entendendo a batalha
espiritual; evitando falatórios inúteis; e outros. São estudos que prepararão
as pessoas de sua célula matriz para lidarem com pessoas.
Após um período de mais ou menos três meses ministrando esses
estudos estimula-se os participantes da célula matriz a convidarem de uma
a três pessoas da igreja nesse primeiro momento para participarem
também. Os que eles chamarem, eles acompanharão e cuidarão, por isso
devem observar os mesmos critérios de seleção utilizados pelo pastor ou
pastora para chamarem. Devem chamar tantos quantos puderem cuidar,
com um limite máximo, nesse momento de três.
Nesse momento a célula matriz transforma-se numa célula
evangelística para que eles possam ter a experiência de participarem
de uma célula evangelística antes de liderarem uma. Mesmo só tendo
membros da igreja se realiza a célula como evangelística para que eles
vejam como é.
Quando o pastor ou a pastora percebem que as pessoas que eles
chamaram num primeiro momento já aprenderam a cuidar dos que
eles têm chamado (entram em contato fora do dia da reunião para
saber como tem passado, visitam, marcam almoços e passeios para
ter tempo de convivência, assistem na hora da crise, ajudam a
procurar ajuda se eles mesmos não sabem o que fazer); ou seja,
aprenderam a se responsabilizar pelo crescimento de seus discípulos,

pode liberá-los para chamar pessoas que não são da igreja para
participarem.
Se liberarmos para chamar pessoas de fora antes que eles aprendam a
cuidar, corremos o risco de perder essas pessoas, mas se eles falharem no
cuidado dos membros da igreja não se perde ninguém, pois eles já fazem
parte da comunidade.
Se as pessoas que chamamos para participarem da célula matriz
concluíram a escola de líderes, passaram pelo reencontro, têm pelo
menos três pessoas de fora da igreja (além dos membros da igreja que
chamaram) e são fiéis, elas podem ser liberadas para multiplicar (abrir
sua própria célula evangelística).
Seguindo esses passos, e as orientações contidas nas partes anteriores,
conseguiremos implantar o projeto de discipulado de maneira bem sucedida
em nossa igreja. Resumiremos a seguir os passos:
1°)Reunir com os líderes da igreja e apresentar o projeto de discipulado e
seus benefícios.
2°)Participar de um encontro com Deus junto com os líderes da igreja.
3°)Motivar os demais membros a participarem do encontro com Deus.
4°)Organizar a escola de líderes e motivar os que passaram pelo encontro
com Deus a participarem.
5°)Selecionar a célula matriz.
6°)Ministrá-los.
7°)Motivá-los a chamar outros membros da igreja e ensiná-los na prática
como funciona uma célula evangelística e como cuidar de discípulos.
8°)Motivá-los a participar do reencontro.
9°)Liberar os que aprenderam e são fiéis para abrirem suas células
evangelísticas.
A seguir falaremos um pouco mais sobre a seleção e desenvolvimento
de líderes.
Selecionando e Desenvolvendo Líderes

