Eu irei focar no treinamento de “leigos” – disciplinar as pessoas que podem:
• discipular outros
• Usar seus dons e habilidades espirituais em todas as áreas de suas vidas.

Meu material agradece as minhas próprias experiências (e erros) e líderes da igreja,
como: Randy Pope, Harry Reeder, Craig Van Gelder, Carl Bosma, John Ortberg (e,
em menor grau, Tim Keller, Bill Hybels, Rick Warren ...)

Randy Pope, Perimeter Church
• Internalização: Trazendo o Discipulado de volta à Igreja Local (Zondervan 2013).
• A Igreja Intencional: Mudando do Sucesso da Igreja para a Transformação
Comunitária (Moody 2006).

Perimeter e suas implantações de igreja começaram mais de 40 igrejas na área de
Atlanta. Perimeter foi recentemente reconhecido pela Leadership Network como a
quarta igreja mais reprodutora da América. O currículo de discipulado de três anos
de Randy Pope, "The Journey", é usado globalmente.

Relevância deste tópico:
1.

500 anos da Reforma
a. Sacerdócio de todos os crentes
b. semper reformanda est = igreja sempre se reformando de acordo com as
Escrituras

Secularização da igreja em países desenvolvidos
2.

Pessoas deixando a igreja, ex: “nones” (espirituais mas não religiosos)

Obje5vo de treinar as pessoas para a renovação
1.

A Grande Comissão = fazer discípulos

"Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, bahzando-os em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei
sempre com vocês, até o ﬁm dos tempos".
(Mateus 28)

Obje5vo de treinar as pessoas para a renovação
1. A Grande Comissão = fazer discípulos
Como avaliamos se estamos fazendo discípulos?
3 B’s do sucesso? Membros, Dinheiro, Prédios.(Buos,
Bucks, Buildings?)

Obje5vo de treinar as pessoas para a renovação
1.

A Grande Comissão = fazer discípulos

Como avaliamos se estamos fazendo discípulos?
3 B do sucesso? Membros, Dólares, Prédios.(Buos, Bucks, Buildings?)
Não! O objehvo é discípulos saudáveis
= Discípulos amadurecidos que estão equipados para fazer discípulos

Obje5vo de treinar as pessoas para a renovação
Frequência
do ﬁm de
semana

Seguidores de
Cristo maduros e
equipados

Frequência do ﬁm de
semana

or
ou

Seguidores de Cristo
maduros e equipados

Algumas caracterís5cas de um discípulo maduro e equipado:
• Procura viver de acordo com a Palavra de Deus e
demonstra fruto do Espírito
• Descobriu, está desenvolvendo e está usando seus dons
espirituais em várias áreas da vida (na comunidade da
igreja, em casa, no trabalho, etc.)
• Aprendeu a comparhlhar a própria fé e a demonstrar amor
àqueles em seu círculo de inﬂuência
• A maturidade não é medida apenas pelo conhecimento
teológico de alguém.

Para ahngir o objehvo de fazer discípulos maduros que estão fazendo discípulos, uma congregação
deve ter certas caracteríshcas. Igrejas saudáveis:
• São intencionais sobre fazer seguidores maduros e equipados de Cristo
• Escolhem o impacto sobre o "sucesso"
• Equipam o sacerdócio de todos os crentes para se apropriar dos dons e do poder do Espírito
• Permitem que seus pastores e presibíteros mais velhas se concentrem em equipar pessoas para o
serviço / ministério
• Proclamam o evangelho, enfahzando a graça e a nossa resposta de grahdão
• Abraçam ministérios de cabeça, coração e mãos
• Destroem ídolos da igreja do tradicionalismo, preferências pessoais e entretenimento
• Fazem o ministério quando reunidos e espalhados com pessoas da igrejas e fora da igreja
• Sabe que nada acontece além do poder da Palavra e do Espírito

Exemplo de como as igrejas de Perimeter (Atlanta)
resumem as caracteríshcas de uma igreja saudável:
TEAMS
•
•
•
•
•

T
E
A
M
S

truth - verdade
equipping - preparo
accountability - responsabilidade
mission – missão
supplicahon - súplica

Igreja basead em Programas

•
•
•

Sua eﬁcácia é avaliada pela quanhdade e qualidade
de seus ministérios
Seus membros perguntam: "O que a igreja está
fazendo?"
Ela vê a equipe proﬁssional como pastores

•
•

É esperado que seus membros sejam consumidores
Seus pequenos grupos funcionam como "insiders"
que atendem às necessidades do povo de Deus

•

Sua estratégia para fazer crentes maduros é
singularmente focada na entrega da verdade
Isso coloca uma ênfase indevida na importância do
pastor docente
Sua equipe e os anciãos se concentram
principalmente em decidir e dirigir

•
•

Igreja baseada em TEAMS

•
•
•

Sua eﬁcácia é avaliada pela quanhdade e qualidade
de seus discípulos
Seus membros perguntam: "O que nós fazemos
como discípulos?"
Ele vê os líderes do grupo do Ministério Discipulado
(MD) como pastores

•
•

É esperado que seus membros sejam ministros
Seus grupos de MD funcionam tanto como "lares"
que atendem as necessidades do povo de Deus e
como "missões" que alcançam os sem igreja

•

Sua estratégia para fazer discípulos maduros é mulhfocada nos requisitos de verdade, equipamento,
responsabilidade, missão e súplica
Dá igual ênfase à importância dos professores,
pastores e disputadores
Sua equipe e os anciãos se concentram

•
•

Igreja basead em Programas

Igreja baseada em TEAMS

Alinhe tudo o que sua igreja faz com sua visão
para ser uma comunidade que treina discípulos
amadurecidos para discipular os outros. Não
permita que o bom ministério interﬁra no
caminho do grande ministério (ou seja, mantenha
as primeiras coisas primeiro). Não permita que
um bom ministério baseado em programas
triunfe a prioridade de fazer discípulos que
discipulam.
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Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança
Marcos 1: 14-17
Jesus veio à Galiléia, proclamando as boas novas de Deus e dizendo:
"O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependeivos, e crede no evangelho.”
Quando Jesus atravessou o Mar da Galiléia, viu Simão e seu irmão André
lançando uma rede no mar - pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes:
"Siga-me e eu vou fazer você pescar para as pessoas”.

Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança
Marcos 3: 14-15
“E nomeou doze para que eshvessem com ele e os mandasse a pregar,
E para que hvessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios”
Paulo imita o método de Jesus de evangelização, disciplina e equipamento:
Atos 14: 21-23
Eles pregaram as boas novas naquela cidade e ﬁzeram muitos discípulos. Então
voltaram para Listra, Icônio e Anhoquia,
fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé...Paulo e Barnabé
designaram-lhes presbíteros em cada igreja; tendo orado e jejuado, eles os
encomendaram ao Senhor, em quem haviam conﬁado

Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança
As cartas de Paulo eram focadas em disciplina:
Col. 1:28
“Nós o proclamamos, adverhndo e ensinando a cada um com toda a
sabedoria, a ﬁm de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo”
Col. 2:6-7
“Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor,
conhnuem a viver nele,
enraizados e ediﬁcados nele, ﬁrmados na fé, como foram ensinados,
transbordando de grahdão.”

Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança

Ef. 4:11-16
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o
ﬁm de preparar os santos para a obra do ministério, para que o
corpo de Cristo seja ediﬁcado, até que todos alcancemos a
unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos
à maturidade, ahngindo a medida da plenitude de Cristo...
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as
juntas, cresce e ediﬁca-se a si mesmo em amor, na medida em
que cada parte realiza a sua função.

Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança

Ex., Paulo preparou Timóteo para que Timóteo pudesse discipular
e equipar os outros:
Atos 16: 1-3
“Paulo chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo
discípulo por nome Timóteo, ﬁlho de uma judia que era crente,
mas de pai grego;
Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em
Listra e em Icônio.
Paulo quis que este fosse com ele; e tomando-o, o circuncidou,
por causa dos judeus que estavam naqueles lugares; porque
todos sabiam que seu pai era grego.”

Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança
2 Timóteo 2:2
“E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas
testemunhas, conﬁe a homens ﬁéis que sejam também
capazes de ensinar a outros.
Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de
Cristo Jesus.”

Evangelismo, Disciplina, Equipamento, Conﬁança
Quando Paulo equipou e conﬁou o ministério a Timóteo, Paulo estava imitando o método
de Jesus:
Marcos 6:7-13
“Chamando os Doze para junto de si, Jesus enviou-os de dois em dois e deu-lhes
autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: "Não levem
nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem
dinheiro em seus cintos; calcem sandálias, mas não levem túnica extra; sempre que
entrarem numa casa, ﬁquem ali até parhrem; e, se algum povoado não os receber
nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho
contra eles". Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse.
Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam.”
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Evangelismo
Mat.28:19, “Portanto ide, fazei discípulos...”

• coração da vida congregacional não pode simplesmente
ser a comunidade dos Recolhidos aos domingos. Uma
congregação saudável faz ministério:

• Como pessoas reunidas e como pessoas dispersas,
• Para o Corpo e além do Corpo

Fazendo o ministério como reunido e espalhado para pessoas igrejas
e sem igreja:
Igreja do Novo Testamento:
Ministério do
corpo

Reunidos
Ministério além do
corpo

Dispersos
Ministéros do
Ministério além do
copro
corpo

Reforma:

Reunidos
Ministério do corpo

Willow Creek:
Ministério do corpo

Reunidos
Ministério além do corpo

Ministério do corpo

Reunidos
Ministério além do corpo

Típicos grupos pequenos:
Dispersos
Ministério do corpo

Grupos de discipulado missional
Reunidos
Ministério do corpo

Ministério além do corpo

Dispersos
Ministério do corpo

Ministério além do corpo

Treinando Leigos para o Evangelismo
1. Comunique a visão de ser uma igreja missionária e sacerdotes
24/7.

Treinando Leigos para o Evangelismo
2. Expresse (X-PRESS) sua fé:
X = Cristo deve ser frente e centro
P = Ore
R = Relacione-se
E = Exponha
S = Comparhlhar
S = Promover

Treinando Leigos para o Evangelismo
3.Intencionalidade:
Quanto mais tempo tem sido um cristão, mais intencional o evangelismo deve ser:
•
•
•
•
•
•

Fazendo novos conhecidos
Desenvolvendo hábitos semanais (por exemplo, mesmo café, restaurante, supermercado ...)
que aumentem as chances de desenvolver novos relacionamentos
Orando por novos conhecidos
Vivendo a vida como Cristo (e.g., exibir o fruto do Espírito)
Prahcando hospitalidade em casas e grupos de Cuidados Médicos
Etc.

Treinando Leigos para o Evangelismo
4. Serviço
O serviço é uma oportunidade para viver o evangelho e construir relacionamentos. Em seu
bairro ou cidade, que serviço ou ministério da jushça ou da misericórdia Deus está
chamando sua congregação regularmente? Discerna onde sua congregação deve inveshr
seu serviço baseado, em parte, nos dons e paixões das pessoas em sua congregação.
Inﬁnitas possibilidades:
•

Tutoria voluntária em escolas públicas em bairros pobres, hospedando uma despensa
de comida ou uma loja de roupas de segunda mão, visitando prisioneiros, voluntários
em um abrigo de abuso ou abrigo para sem-teto, fornecendo serviços de transporte ou
reparo, etc.

Treinando Leigos para o Evangelismo
5. Expresse o mohvo da sua esperança e amor:
Se você é intencional ao fazer conhecidos, orando por pessoas especíﬁcas, servindo com
amor e alegria,. . . Em algum momento, as pessoas vão fazer perguntas. Ensine os leigos a
estar preparados para expressar sua fé de maneira simples e não-pregadora.
1 Pedro 3:15: “Antes, sanhﬁquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre
preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em
vocês.”

Treinando Leigos para o Evangelismo
6.

Diálogo
Ensine as pessoas a não serem pregadoras, mas a discuhr.
•
Ensine as pessoas a fazerem perguntas sobre a vida das pessoas, esperanças,
lutas. Jesus é um bom modelo: ele faz 120 perguntas enquanto Ele evangeliza
e discípulos nos Evangelhos!
Uma grande série de sermões: estude como Jesus fez as pessoas abrirem
suas vidas.
•
Ensine as pessoas a comparhlhar coisas sobre suas próprias vidas, a serem
vulneráveis às lutas e o que lhes dá esperança e coragem.
•
Os pastores devem modelar tais diálogos e questões em situações de cuidado
pastoral e ao liderar grupos Discípulos Missionais.

Treinando Leigos para o Evangelismo
7. Ensine respostas às perguntas que os não-crentes estão
perguntando:
Ensine pessoas em sua congregação a dialogar sobre questões como as seguintes:
• Como os cristãos podem acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus e sem erros? Não
é um pouco ingênuo acreditar nisso?
• Os cristãos acreditam que todas as pessoas, incluindo pessoas morais e religiosas
fora do crishanismo, merecem o cashgo eterno?
• Como os cristãos podem acreditar em todos os líderes religiosos ao longo do tempo,
Jesus é o único caminho para Deus? Isso não é um pouco estreito?

Treinando Leigos para o Evangelismo
8. Grupos de discipulado missionário
(mais detalhes sobre isso depois)
9. Eventos

Crie eventos periódicos em toda a igreja, culturalmente relevantes, que proporcionem
oportunidades fáceis para as pessoas convidar amigos de fora da igreja.

10. Buscador amigável

Adoração, eventos e todos os ministérios devem ter barreiras desnecessárias removidas .

11. O evangelismo é um processo conZnuo:

Às vezes estamos plantando, às vezes regando, às vezes colhendo.
Seja paciente, ore, tenha esperança

Treinando Leigos para o Evangelismo

1. Comunique a visão de ser uma igreja missionária e sacerdotes 24/7.
2. Espresse (X-PRESS) sua fé. (Cristo, orar, relacionar, expor, comparhlhar,
promover)
3. Intencionalidade
4. Serviço
5. Expresse o mohvo da sua esperança e amor:
6. Dialogue
7. Ensine respostas às perguntas que os não-crentes estão perguntando:
8. Grupos de discipulado missionário
9. Eventos
10. “Buscador” amigável
11. Evangelismo é um processo conƒnuo
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II. Discipulado
Intencionalidade, práhca e vitalidade:
O estudo principal do Inshtuto Alban sobre o discipulado concluiu:
"Congregações que envolvem intencionalmente práhcas cristãs são
congregações que experimentam nova vitalidade".
Ex: os líderes de Willow Creek concluíram que haviam gastado milhões de
dólares em serviços e outros programas que não faziam discípulos
maduros.

II. Discipulado
Por que é necessário o discipulado além da adoração?
• Todo crente luta com o pecado
Assim como "uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra", também "uma vez
pecador, sempre pecador" (antes de Cristo retornar)

II. Discipulado
Por que é necessário o discipulado além de necessário?
• Todo crente luta com o pecado
• As decisões para deixar dependências do pecado são seguidas
rohneiramente por recaídas

II. Discipulado
Por que é necessário o discipulado além da adoração?
• Todo crente luta com o pecado
• As decisões para deixar dependências do pecado são seguidas rohneiramente por recaídas
•

Trabalhar na vida de alguns é o caminho de Deus para resgatar viciados. Aconselhamento vida-a-vida.
Jesus modelou: inveshu em 12; Ainda mais profundamente em 3
Organizações bem-sucedidas modelam isso. E.g., uma grande parte do sucesso dos Alcoólicos Anônimos
é o uso de patrocinadores.

II. Discipulado
Por que é necessário o discipulado além da adoração?

• Todo crente luta com o pecado
• As decisões para deixar dependências do pecado são seguidas rohneiramente por
recaídas

•

• Trabalhar na vida de alguns é o jeito de Deus resgatar dependents. Mentoria vida na vida.
Sem o discipulado missionário da vida na vida, corremos o risco de produzir crentes imaturos.
Os líderes de igreja precisam escolher entre 2 objehvos:
- Ajudar as pessoas a crescer em conhecimento e compromisso
- Ajudar as pessoas a crescer em maturidade e preparo.
O 2º objehvo inclui o primeiro, mas não o vice-versa. A maturidade e o preparo
raramente acontecem sem um patrocinador / mentor / discipulador.

II. Discipulado
O discipulado para além da adoração dominical é necessário.
Não podemos assumir que pequenos grupos levam
automahcamente as pessoas à maturidade.
Pequenos grupos devem ser focados no discipulado e na
missão (ou seja, fazer discípulos maduros que possam fazer
discípulos).

Modelo bíblico para grupos pequenos
= Trabalhando na vida de alguns, ajudando uns aos outros a integrar a história da vida com a história bíblica para que
as pessoas cada vez mais amadureçam e sejam equipadas e compromehdas em fazer o mesmo discipulado nas vidas
dos outros.
Em suma = Vida juntos na Palavra. Maturação. Missão.
Jesus:
João 1:14 “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós.”
Marcos 3:14, Jesus selecionou discipulos “para que ele eshvesse com eles” and “para que os enviassem para
testemunhar”.
Razões para o método de Jesus: comparhlhar a vida para que os discípulos possam amadurecer e
testemunhar.

Modelo bíblico para grupos pequenos
Os discípulos imitam o método de Jesus: vida a vida para amadurecimento e missão.
Vida a vida:
• Atos 4:32-37: as pessoas “eram um o coração e a alma” e “ninguém dizia que coisa alguma do
que possuía era sua própria...” – Vida na vida. Paulo faz isso com Barnabé e Timóteo.
• Paulo diz aos tessalonicenses que os discípula como uma mãe de enfermagem cuida
amavelmente seu ﬁlho, "comparhlhando nossas vidas com você" (1 Tessalonicenses 2: 8).
• Paulo freqüentemente menciona as pessoas pelo nome em suas cartas e deixa claro o objehvo
dessas relações: "Proclamamos a Ele, admoestando e ensinando a todos com toda a sabedoria,
para que possamos apresentar todos maduros em Cristo. Para este ﬁm, trabalho, lutando com
toda a sua energia que tão poderosamente funciona em mim "(Colossenses 1: 28-29).

Life-on-life discipleship happens in
community:
• Love one another (John 13:34…)
• Live in peace with one another (Mark
9:50…)
• Esteem one another highly (Rom.
12:10…)
• Build up one another (Rom. 14:19…)
• Accept one another (Rom. 12:16…)
• Admonish one another (Rom. 15:14)
• Be courteous to one another (1 Cor.
12:25)
• Serve one another (Gal. 5:13.)
• Be pahent with one another (Eph.
4:2…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Be hospitable to one another (1 Peter
4:9)
Pray for one another (James 5:16)
Forgive one another (Col. 3:13…)
Sing with one another (Eph. 5:19…)
Comfort one another (2 Cor. 13:11)
Encourage one another (1 Thess.
4:18…)
Confess sins to one another (James
5:16)
Greet one another (Rom. 16:16…)
Be kind to one another (Eph. 4:32)

O discipulado de vida a vida acontece em
comunidade:
•
Amai-vos uns aos outros (João 13: 34 ...)
•
Viva em paz um com o outro (Marcos 9: 50 ...)
•
Eshmai uns aos outros altamente (Romanos 12:
10 ...)
•
Construa-se um ao outro (Romanos 14: 19 ...)
•
•
•
•
•
•

Aceite um ao outro (Romanos 12: 16 ...)
Admire um ao outro (Romanos 15:14)
Seja cortês um
com o outro (1 Corínhos 12:25)
Sirva um ao outro (Gal. 5:13.)
Seja paciente um com o outro (Efésios 4: 2 ...)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seja hospitaleiro um para o outro (1 Pedro 4: 9)
Ore um pelo outro (Tiago 5:16)
Perdoe-se um outro (Col. 3: 13 ...)
Cante com um outro (Efésios 5: 19 ...)
Conforte-se um ao outro (2 Corínhos 13:11)
Incenhve-se (1 Tessalonicenses 4: 18 ...)
Confesse os pecados uns aos outros (Tiago 5:16)
Saudai uns aos outros (Romanos 16: 16 ...)
Seja genhl um com o outro (Efésios 4:32)

Missional Discipleship (MD) groups
Grupos de Discipulado Missional (MD)
General characteris5cs:
Caracterís5cas gerais:
Life-on-life discipleship should be both organic and engineered, both caught and taught. O
discipulado da vida a vida deve ser tanto orgânico quanto projetado, ambos apanhados e
ensinados.
Engineered (taught): Projetado (ensinado):
we will get to curriculum a bit later. Vamos chegar ao currículo um pouco mais tarde.
Organic (caught): Orgânico (capturado):
Learn together from life experiences. Discuss how teaching intersected with life
experiences during the past week.
Do life together authenhcally and vulnerably.
Aprenda junto das experiências de vida. Discuta como o ensino se cruzou com
experiências de vida durante a semana passada.
Faça a vida de forma autênhca e vulnerável.

Missional Discipleship (MD) groups
Grupos de Discipulado Missional (MD)
General characteris5cs: Caracterís5cas gerais:
Life-on-life discipleship. Discipulado vida a vida.
Mission: Missão
Bible study and communal nurture are great, and good small groups do them. But study and
nurture are not enough. O estudo da Bíblia e a educação comunitária são óhmos, e bons
grupos pequenos os fazem. Mas estudar e nutrir não são suﬁcientes
Nurture must be combined with mission. For example, MD groups should:
Nurtrição deve ser combinado com a missão. Por exemplo, grupos MD devem:

• engage in service beyond themselves; Envolver-se em serviço além de si mesmos;
• pray and work to add acquaintances who are seekers; Orar e trabalhar para
adicionar conhecidos que são buscadores;
• train one another to disciple others by leading groups, etc. Treine uns aos outros
para discípular outros, liderando grupos, etc
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Grupos de Discipulado Missional (MD)
General characteris5cs: Caracterís5cas gerais:
Life-on-life discipleship. Discipulado vida a vida.
Mission: Missão.
Head, heart, and hands:
Cabeça, coração e mãos:
These 3 strands are rarely found together in churches. Most churches are good at one,
but lack of balance leads to problems:

Essas 3 vertentes raramente são encontradas juntas nas igrejas. A maioria das igrejas é boa em um,
mas a falta de equilíbrio leva a problemas:

Heads only churches – dead orthodoxy. Igrejas apenas “cabeça” - ortodoxia morta.
Hearts only churches – emohonalism. Igrejas apenas “coração” – emocionalismo.
Hands only churches – social agency. Igrejas apenas “mãos” – agência social

Tradi5onal Small Groups
Knowledge transfer
Leader prepares
Low commitment, low cost
Members sign up
Teach, Pray, Care, Share
Size: 8-20
Produces community
Mixed-gender group
Leader is a teacher
Missional hope
Fellowship

Life-on-Life Missional Discipleship (MD)
Groups
Life transformahon
Everyone prepares
High commitment, high cost
Leader selects members
TEAMS: Truth, Equipping, Accountability,
Mission, Supplicahon
Size: 4-10
Produces mature and equipped followers of
Christ
Men with men; women with women
Leader is a discipler, coach, mentor
Missional experience
Leader development

Grupos Pequenos Tradicionais

Transferência de conhecimento
Líderes preparados
Comprome5mento baixo, custo baixo
Membros se inscrevem
Ensina, Ora, Cuida, Compar5lha

Grupos de Discipulado Missionário Vida-naVida (MD)
Transformação de vida
Todos preparados
Compromehmento alto, custo alto
Líderes selecionam membros

TEAMS: Verdade, Preparo,
Responsabilidade, Missão, Súplica

Tamanho: 8-20
Produz comunidade

Tamanho: 4-10

Grupos de gêneros misturados
Líder é um professor
Esperança missional

Homem com homem, mulher com mulher
Líder é um disciplinador, mentor
Experiência missional

Produzem seguidores maduros e
equipados de Cristo

Missional Discipleship groups
Grupos de Discipulado Missional
Get started small and slow. Comece pequeno e devagar
Choose:
quality over impressive branding,
impact over success,
small over big,
slow over fast.
Escolha: qualidade sobre marca impressionante,
Impacto sobre sucesso,
Pequeno sobre grande,
Devagar sobre rápido.
Small: All it takes is one group to plant a seed in a congregahon. One mature, equipped, and mohvated
leader and a few commioed followers. Pequeno: é preciso um grupo para plantar uma semente em uma
congregação. Um líder maduro, equipado e mohvado e alguns seguidores compromehdos.
Slow: for example, Perimeter Churches have a 3 year discipleship process. Within a couple years, they
no longer recruited leaders; they reproduced them. Devagar: por exemplo, as Igrejas Perimeter têm um
processo de discipulado de 3 anos. Dentro de alguns anos, eles não mais recrutaram líderes; Eles os
reproduziram.

Missional Discipleship (MD) groups
Grupos de Discipulado Missional (MD)
Get started small and slow. Comece pequeno e devagar
Advantages: Vantagens:
• quality leader and parhcipants will sustain MD characterishcs, reproduce
other quality leaders, and make a long-term cultural shi‡ in the
congregahon. Líder de qualidade e os parhcipantes sustentam as
caracteríshcas do MD, reproduzem outros líderes de qualidade e fazem
uma mudança cultural de longo prazo na congregação.
• can work out the bugs. Podem resolver os erros
• doesn’t overwhelm pastor or budget. Não sobrecarregam pastor ou
orçamento
Small + Slow = Quality and Long-term change and Growth. Pequeno + Devagar =
qualidade e mudança e crescimento a longo prazo.
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Selec5ng MD group members: Selecionando membros do grupo MD:
•
•
•

•
•

Pray for 3-4 months before the start of a new group. Whenever you interact with people during those months, ask God if
this is someone to bring into your group. Ore por 3-4 meses antes do início de um novo grupo. Sempre que você interagir
com pessoas durante esses meses, pergunte a Deus se é alguém para trazer para o seu grupo.
1-on-1 meehngs with potenhally good candidates for the group. Don’t test for spiritual depth but look for signs of
hunger, a desire to grow and a teachable spirit. Reuniões um a um com candidatos potencialmente bons para o grupo.
Não teste a profundidade espiritual, mas procure sinais de fome, desejo de crescer e um espírito ensinável.
2nd meehng: if the person shows hunger, introduce the main points of orientahon material at a 2nd meehng. Ask the
person to read and pray at home, and then to let you know in a few weeks if s/he is interested. 2ª reunião: se a pessoa
mostrar fome, introduza os principais pontos de material de orientação em uma segunda reunião. Peça à pessoa para ler
e orar em casa e, em seguida, para informá-lo em algumas semanas se ele eshver interessado.
Group orientahon: ask people to commit and sign a group covenant. Orientação de grupo: peça às pessoas que
cometerem e assinem uma aliança de grupo
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MD group Covenant should hold people to a high standard, e.g.,
In order to glorify God by pursuing this opportunity to grow in spiritual maturity and equipping, I covenant
together with this group, with God’s help, to do the following this year:
O pacto do grupo MD deve manter as pessoas em um padrão alto, por exemplo,
Para gloriﬁcar a Deus ao perseguir esta oportunidade de crescer na maturidade espiritual e no equipamento, eu
me alento com este grupo, com a ajuda de Deus, para fazer o seguinte este ano:
• attend all meetings promptly, … call my leader if necessary…. Atender a todas as reuniões prontamente, ...
chamar meu líder, se necessário ...
• engage in daily personal worship…. Engajar na adoração pessoal diária ...
• complete all homework assignments to the best of my ability (2 hours per week). Completar todos os
trabalhos de casa com a melhor das minhas habilidades (2 horas por semana).
• participate in group discussion, activities and weekly accountability check-ins. Parhcipar de discussão em
grupo, ahvidades e responsabilidade com registros semanais.
• protect the confidentiality of my group. Protejer a conﬁdencialidade do meu grupo.
• pray for non-believers within my circle of influence and seek opportunities to witness. Orar pelos não
crentes do meu círculo de inﬂuência e buscar oportunidades para testemunhar.
•
attend at least one equipping seminar during this ministry year. Parhcipar de pelo menos um seminário de preparo
durante este ano de ministério

Missional Discipleship (MD) groups
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Selec5ng MD group members: Selecionando membros do grupo MD

If your priority is reproducOon of mature and equipped disciples, same-gender
groups have advantages: Se a sua prioridade é a reprodução de discípulos maduros e
preparados, os grupos de mesmo gênero têm vantagens:

• same-gender groups tend to be more vulnerable and honest, e.g., “how are
you doing in the area of pornography?” Os grupos de mesmo gênero tendem a ser
mais vulneráveis e honestos, por exemplo, "como você está fazendo na área da pornograﬁa?"

• in mixed-gender groups, social interachon o‡en trumps being missional,
e.g., it’s awkward to bring an acquaintance (seeker) to a couples group. Em
grupos de gênero misturado, a interação social muitas vezes vale a pena ser missionária, por
exemplo, é estranho trazer um conhecido (buscador) para um grupo de casais
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Curriculum: Currículo:

Choose a curriculum to ﬁt the goal of MD: to equip mature disciples to disciple others. Escolha um currículo para se

adequar ao objehvo do MD: equipar discípulos maduros para discipular outros.
You probably have excellent resources in Brazil, and you perhaps also know about some in the U.S. (Redeemer Presbyterian,

…).

Willow Creek, Saddleback
Você provavelmente tem excelentes recursos no Brasil, e talvez você também conheça
alguns nos EUA (Redeemer Presbyterian, Willow Creek, Saddleback ...)

Perhaps less well known is Perimeter Churches’ Journey curriculum (Randy Pope). It’s proven. It doesn’t simply
focus on tradihonal theology but also integrates topics such as commitment to a local church, marriage and
raising children, resolving conﬂicts with people, worship, dealing with cultural inﬂuences, etc.

Talvez menos conhecido seja o currículo da jornada de igrejas de Perimeter (Randy Pope). Está
provado. Não se concentra apenas na teologia tradicional, mas também integra tópicos como o
compromisso com uma igreja local, casamento e educação de crianças, resolvendo conﬂitos com
pessoas, adoração, lidando com inﬂuências culturais, etc.

hops://www.perimeter.org/pages/spiritual-growth/discipleship-2/the-journey-discipleship/pages/samplecurriculum/

Missional Discipleship (MD) groups

Grupos de Discipulado Missional (MD)
Curriculum: Strategies of Perimeter’s curriculum that you might want to consider
incorporahng into your MD groups:
1. Part of the content is repeated every year: an overview of gospel living and the 5
foundaOonal areas that the rest of the 3-year curriculum builds on.
•
•
•
•
•

Truth: what God intends for his people to know and obey
Equipping: integrahng God’s truth into all areas of life
Accountability: asking hard queshons to encourage living fully for God
Mission: engaging the world in word and deed with the gospel
Supplicahon: engaging God in prayer

The advantage of some annual overlap:
• foundahonal priorihes are clear
• pedagogically, most of us need reminders

nd
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Curriculum: Strategies of Perimeter’s curriculum. Estratégias do currículo de Perimeter
• Even though the curriculum is 3 years, group members commit to one year at a Ome. Mesmo que o
currículo seja de 3 anos, os membros do grupo se comprometem um ano de cada vez.

•

If some group members leave a‡er year 1, new people are added. This creates a missional culture
in several ways: Se algum membro do grupo sair após o ano 1, novas pessoas são

adicionadas. Isso cria uma cultura missionária de várias maneiras:
•

•
•

new people requires the group to include and assimilate others. Novas pessoas exigem que o grupo inclua

e assimile outros.

it keeps the group from a self-centered mentality of not wanhng to give up “our”
comfortable group. Isso impede uma mentalidade egocêntrica do grupo de não querer desishr de "nosso" grupo
confortável.

•

it encourages leadership: those who have been in the group see it as their responsibility to
lead the new people. Encoraja a liderança: aqueles que eshveram no grupo vêm como sua
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Curriculum: Strategies of Perimeter’s curriculum. Estratégias do currículo de Perimeter

4.

3rd year of the curriculum is designed to prepare leaders. O terceiro ano do currículo
deshna-se a preparar os líderes.

Group members understand that they are commi‹ng to lead a group in the near future (youth or
children or adult…). 3rd year members prachce leading the group. They become apprenhces of the
group leader.
Os membros do grupo entendem que estão se comprometendo a liderar um grupo no futuro próximo
(jovens, crianças ou adultos ...). Os membros do 3º ano prahcam liderando o grupo. Eles se tornam
aprendizes do líder do grupo.

5.

Discipleship relaOonships are central. As relações de discipulado são fundamentais.
The MD group/discipling leader IS important curriculum. The wrioen curriculum is simply a tool to
assist the discipleship process. O grupo MD / líder disciplinar é um currículo importante.

O currículo escrito é simplesmente uma ferramenta para ajudar o processo de
discipulado.
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Curriculum: Strategies of Perimeter’s curriculum. Estratégias do currículo de

Perimeter
6.
7.

Select an annual rhythm that ﬁts people’s lives. Selecione um ritmo anual que se
ajuste às vidas das pessoas
Always conhnue developing orientaOon materials as you learn from experience.
Sempre conhnue desenvolvendo materiais de orientação conforme você aprende
com a experiência
E.g., Perimeter helps parhcipants anhcipate how relahonships will develop: trust à
transparency à transformahon

Ex: Perimeter ajuda os parhcipantes a anteciparem como os relacionamentos
se desenvolverão: conﬁança à transparência à transformação.
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Speciﬁc curricular ingredients:
Ingredientes curriculares especíﬁcos:
1.
Gospel
1.
Evangelho
• Not a truncated gospel that starts in Genesis 3, but a BIG gospel: the story of LIFE from creahon to
new creahon (Gen. 1; John 10:10; Col. 1:15-20, Rev 22. . .)
• Não é um evangelho truncado que começa em Gênesis 3, mas um GRANDE evangelho: a história da
VIDA desde a criação até a nova criação (Gn 1, João 10:10; Col. 1: 15-20, Ap. 22.)
• Not just jushﬁcahon, but sanchﬁcahon and transformahon (being transformed to the image of Christ
by the Holy Spirit through training so that we can more fully love and serve God and our neighbor)
• Não apenas jushﬁcação, mas sanhﬁcação e transformação (sendo transformada na imagem de
Cristo pelo Espírito Santo através do treinamento para que possamos amar mais plenamente e servir
a Deus e ao nosso próximo)
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Speciﬁc curricular ingredients:
Ingredientes curriculares especíﬁcos:

•

Develop a Rhythm of Life = an intenhonal paoern of spiritual disciplines that provides
structure and direchon for growing in our love and service of God and our neighbor.
Desenvolva um Ritmo de Vida = um padrão intencional de disciplinas espirituais que
forneça estrutura e direção para crescer em nosso amor e serviço de Deus e nosso
próximo.
• self-assessment auto-avaliação
• disciplines/prachces: disciplinas/práhcas:

intenhonal, repeated, holishc (head, heart, hands), communal and individual, realishc, adaptable,
life-giving. Intencional, repehdo, holíshco (cabeça, coração, mãos), comunal e individual, realista,
adaptável, vida

• forms of accountability and encouragement Formas de responsabilidade e

3.
3.
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Speciﬁc curricular ingredients
Ingredientes curriculares especíﬁcos

Spiritual Disciplines
Disciplinas Espirituais
•
•
•
•
•
•
•
•

Prayer Oração
Solitude and silence Solitude e silêncio
Simplicity / frugality Simplicidade/
frugalidade
Fashng Jejum
Chashty Cashdade
Confession Conﬁssão
Secrecy Segredo
Sacriﬁce SacriŒcio

•
•
•
•
•
•
•

Worship Adoração
Meditahon Meditação
Study Estudo
Celebrahon Celebração
Service Serviço
Confession Conﬁssão
Etc. Etc.
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Speciﬁc curricular ingredients:
Ingredientes curriculares especíﬁcos:
4.
4.

•

Discern giks and prac5ce using them outside church community and inside
Iden5ﬁque dons e prá5ca usando-os fora da comunidade da igreja e dentro
•
Share faith stories, passions, skills in MD groups.
•
Comparhlhe histórias de fé, paixões, habilidades em grupos MD.
•
Use tools to assist discernment of gi‡s.
•
Use ferramentas para ajudar o discernimento de dons.
•
Try out gi‡s and passions in church community.
•
Experimente dons e paixões na comunidade da igreja.
•
Encourage regular discussions which reﬂect on how faith is being integrated at home, work, leisure…Remember, the goal of
MD groups is not recihng proposihonal truth statements but learning to live within the true story of the universe.
•
Incenhve discussões regulares que reﬂetem sobre como a fé está sendo integrada em casa, trabalho, lazer ... Lembre-se, o
objehvo dos grupos de MD não é recitar declarações de verdade proposicional, mas aprender a viver dentro da verdadeira
história do universo.
•
Guided group discussion is key not only for reﬂechng on group member’s real struggles at the intersechon of faith and life,
but discussion also makes it easier for members to share their faith outside the group
Discussão de grupo guiada é fundamental não só para reﬂehr sobre as verdadeiras lutas dos membros do grupo na interseção da fé
e da vida, mas a discussão também facilita a parhcipação dos membros para comparhlhar sua fé fora do grupo
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Speciﬁc curricular ingredients:
Ingredientes curriculares especíﬁcos:
5. Service Serviço
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Equipping Leaders:
Equipando Líderes:
Equipping is beoer done small and slow rather than fast and big.
All leaders should go through the discipleship process ﬁrst.
O preparo é melhor feito de forma pequena e lenta, em vez de rápida e grande. Todos os líderes devem passar pelo
processo de discipulado primeiro.
Regardless of their knowledge or background. Independentemente dos seus conhecimentos ou
antecedentes.
Advantages: Vantagens:
•
experiencing discipleship onself is the best training for a discipler;
•
Experimentar o discipulado em si é o melhor treinamento para um disputador;
•
submi‹ng to discipling also tests if the person is humble and teachable
•
Submeter ao discipulado também testa se a pessoa é humilde e ensinável
•
the discipling process shows if the person has potenhal for leadership.
•
O processo de discipulado mostra se a pessoa tem potencial de liderança.
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Characteris5cs of a mature, equipped MD Leader:
Caracterís5cas de um Líder de MD maduro e equipado:
•
leads oneself well: one’s own walk with God includes daily Bible study, prayer, and a missional life
•
Se conduz bem: a própria caminhada com Deus inclui estudo diário da Bíblia, oração e uma vida missionária
•
humble, teachable spirit – knows that sanchﬁcahon is a lifelong process
•
Espírito humilde e ensinável - sabe que a sanhﬁcação é um processo ao longo da vida
•
if married, leads family well, including worship and devohons
•
Se casado, conduz a família bem, incluindo adoração e devoções
•
available: commioed to giving precious hme, resources, and energy to discipling others
•
Disponível: compromehdo em dar tempo, recursos e energia preciosos para disciplinar os outros
•
knowledge of Scripture and wisdom
•
Conhecimento da Escritura e sabedoria
•
training and/or experience in group dynamics and leadership
•
Treinamento e / ou experiência em dinâmicas de grupo e liderança
•
Vulnerable
•
Vulnerável
•
Accountable
•
Responsável
•
clear on MD group purpose and knows each member’s walk
•
Claro sobre o propósito do grupo MD e conhece a caminhada de cada membro

Missional Discipleship (MD) groups
Grupos de Discipulado Missional (MD)
The character of a MD group leader is so important because one of the most basic ways
people are discipled is through imita5on:
O personagem de um líder do grupo MD é tão importante porque uma das maneiras mais
básicas pelas quais as pessoas são discípulas é através da imitação:
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The character of a MD group leader – imita5on:
O personagem de um líder do grupo MD - imitação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Cor. 11:1, “Follow my example, as I follow the example of Christ.”
1 Cor. 11:1, “Sede meus imitadores, como também eu de Cristo.”
Eph. 5:1-2, “ Follow God’s example, therefore, as dearly loved children and walk in the way of love, just as Christ loved us
and gave himself up for us…”
Ef. 5:1-2, “sejam imitadores de Deus, como ﬁlhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se
entregou por nós...”
1 Cor. 4:16, “I urge you to imitate me. For this reason I have sent you Timothy…”
1 Cor. 4:16, “ Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo...”
1 Tim. 4:12, Paul tells Timothy, “Set an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.”
1 Tim. 4:12, Paulo diz a Timóteo, “mas sê o exemplo dos ﬁéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
1 Thess. 1:6, “You became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suﬀering”
1 Ts. 1:6, “ E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação”
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Equipping Leaders
Líderes Equipados
•
•
•
•

•
•

through apprenhceship: share leadership of group and reﬂect on leadership experiences (mutual theological
reﬂechon)
Através do aprendizado: comparhlhe a liderança do grupo e reﬂita nas experiências da liderança (reﬂexão teológica
mútua)
by training the leader to be a “Spiritual Director”
Treinando o líder para ser um “Diretor Espiritual”
o who helps people listen to the Word, integrate it with their lives, pray, confess, use their gi‡s.
o Que ajuda as pessoas a ouvirem a Palavra, a integrá-la com suas vidas, orações, conﬁssões, usarem seus
dons.
o who is a “midwife” helping give birth to a new/transformed person.
o quem é uma "parteira" que ajuda a dar a luz a uma pessoa nova / transformada.
by encouraging
Incenhvando
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Coaching MD group Leaders:
Treinando Líderes de grupo MD:
Develop a variety of coaching opportunihes for leaders, e.g.,
Desenvolva uma variedade de oportunidades de treinamento para líderes, por exemplo:
• consultant or coach who can give one-on-one assistance to help them disciple and lead discussions.
Consultor ou treinador que pode dar assistência pessoal para ajudá-los a discIpular e liderar
discussões.
• a small coaching pod of approximately 6, led by the most mature leader, where they can discuss joys
and challenges. Um pequeno treinamento de aproximadamente 6, liderado pelo líder mais maduro,
onde eles podem discuhr alegrias e desaﬁos.
• coaching videos posted by pastor or consultant. For example, video can walk leaders through
upcoming MD group meehng, giving potenhal queshons to ask and ideas about how to lead.
• Vídeos de treinamento postados por pastor ou consultor. Por exemplo, o vídeo pode guiar líderes ao
longo da próxima reunião do grupo MD, dando perguntas potenciais a serem feitas e ideias sobre
como liderar.
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Coaching MD group Leaders:
Treinando Líderes de grupo MD:
Develop a variety of coaching opportunihes for leaders.
The cost of discipleship:
Desenvolva uma variedade de oportunidades de treinamento para líderes. O custo do discipulado:
Many churches are not used to spending money on quality coaching or consultants. But
many churches are willing to spend a lot on buildings or an architect or hiring a consultant to
help with fundraising or a pastor search. The church is people and the most important
infrastructure is discipleship and developing equipped leaders so that the “building” doesn’t
collapse. Outside help may be necessary and worth the money.
Muitas igrejas não estão acostumadas a gastar dinheiro em treinamentos de qualidade ou consultores.
Mas muitas igrejas estão dispostas a gastar muito em ediŒcios ou em um arquiteto ou na contratação
de um consultor para ajudar com a captação de recursos ou com uma pesquisa de pastor. A igreja é
pessoas e a infra-estrutura mais importante é o discipulado e o desenvolvimento de líderes equipados
para que o "ediŒcio" não colapsa. A ajuda externa pode ser necessária e vale a pena o dinheiro.
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