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TEMA: DISCIPULADO 
Pr. Carlos McCord 

Estudo Pequenos Grupos 
Outubro 2010 – 01 

 
 

1. COMUNHÃO: 
QUEBRA-GELO: Qual foi a pergunta mais difícil de responder em sua vida? E a mais fácil? Qual foi a pergunta 
mais engraçada que já lhe fizeram? Qual foi a resposta mais sábia que você já deu? E a mais tola? 
LÍDER: O objetivo deste quebra gelo é descontrair e levar os integrantes a refletirem sobre respostas importantes 
para questões essenciais em nossa vida. Nosso tema hoje nos levará a perguntas importantes e respostas 
profundas. 
 

I. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

DISCIPULADO 24 X 7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana – SEIS PERGUNTAS  
PARA O SEU CRESCIMENTO HOJE: 

 
1) O QUE É UM DISCÍPULO? Rm 8. 9-10  

“Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em 
vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está 

morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça.”  
 
RESPOSTA: Uma pessoa inspirada momento a momento pelo Espírito de Cristo para amar como Jesus amou.  
 
PERGUNTA: JESUS é a sua inspiração para amar? Como foi a 1ª vez que você o amou de verdade? A intensidade 
deste amor continua? Você já perguntou a Jesus se Ele está satisfeito com a intensidade momento a momento do 
seu amor?  
 
2) O QUE JESUS REQUER DOS SEUS DISCÍPULOS? Lc 14. 25-35  
Um novo ponto de partida – Ele mesmo. “Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus 
filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.” V. 26  
Um propósito singular – Amar sem parar. “E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu 
discípulo.”v.27  
Confiança pública – Construir e vencer. “Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e 
calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? “v. 28  
Prontidão constante – Sal. “O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo 
nem para adubo; é jogado fora.”v. 34-35  
Boa audição – Ouça. “Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça”v.35b  
 
PERGUNTA: Quais destes requisitos lhe chamou mais a atenção? Compartilhe. LÍDER, incentive todos a falar.  
 
3) QUEM PODE AJUDAR UM DISCÍPULO A SER UM DISCÍPULO? – Mt 28. 18-20  

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e 
façam discípulos de todas as nações, batizando-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”.  
 
RESPOSTA: Um discípulo formado precisa discipular os novos discípulos.  
PERGUNTA: Lembre-se da pessoa que te ajudou a tornar-se um discípulo. Agradeça a Deus por esta vida. O 
que você tem feito para discipular o seu próximo? Mesmo diante de dificuldades seu coração está sempre disposto 
a discipular?  
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4) ONDE PRECISAMOS DE DISCÍPULOS? Mt 22. 36-40  
“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?” Respondeu Jesus: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é 
semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os 

Profetas”.  
RESPOSTA: Onde o amor não está chegando.  
 
DINÂMICA/DESAFIO: Distribua papel e caneta a todos e peça para que cada um escreva 2 lugares na sociedade 
onde o amor não chega. Compartilhem e combinem uma ação para que o amor chegue através do PG. 
 
5) O QUE PODE IMPEDIR UM DISCÍPULO? 1 João 5. 4-5  

“O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o 
mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.”  

 
RESPOSTA: Somente a falta de fé.  Falta de fé significa sair do modo receber. Quando paramos de receber a fé 
enfraquece. “Jesus respondeu: “A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou.”João 6.29  
 
PERGUNTA: Após as respostas aprendidas até aqui, você se considera um discípulo? O que pode estar impedindo 
seu processo de discipulado fluir? Há alguma área em sua vida travada?  
 
6) QUEM PODE SER UM DISCÍPULO HOJE? João 15. 5-8  
–“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem 
mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado 
fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as 
minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado 
pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos.”  
 
RESPOSTA: Quem permanece inspirado pelo Espírito de Jesus 24 x 7 (24h por dia, 7 dias por semana), momento 
a momento.  
 
PERGUNTA: Diante deste tema tão relevante, o que você irá mudar em sua vida para que seu dia-a-dia seja 
intenso na presença de Jesus? Quanto tempo você consegue permanecer em Jesus nas 24h do seu dia?  
 
Conclusão:  
TODOS NÓS PODEMOS SER DISCÍPULOS MOMENTO A MOMENTO!!  
 
 
 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Discipulado - Outubro 2010 

 

Quarta – Romanos 8:1-10 
Quinta – Lucas 14:25-35 
Sexta – Mateus 28:16-20 
Sábado – Mateus 22:34-40  
Domingo –  1 João 5:1-12 
Segunda – João 15:1-17 
Terça – Efésios 5:1-2 
 
“Discipulado é mais do 
que conseguir conhecer 
o que o mestre 
conhece. É conseguir 
ser o que ele é.[Guardando as devidas 
proporções!].( Juan Carlos Ortiz) 
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