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                                DISCIPULADO        Texto: 1 Coríntios 3: 1 a 7 

 
 
 
 Existem três etapas no processo de alcançar pessoas para Cristo.  Duas etapas são humanas e uma etapa é divina. 
 
Primeira   etapa:  Plantar  ( Evangelizar ) 
 
 
 
Segunda etapa:  Regar  ( Consolidar )    

 
 
 
Terceira etapa:  Multiplicar ( É Deus quem dá o crescimento ) 
 
 
 
 
Entendendo o DISCIPULADO: 
 
I. Qual a necessidade do discipulado.    I Coríntios 3 

Às vezes pensamos que somente os novos convertidos precisam ser discipulados, mas o discipulado é necessário durante toda a 
vida do crente. Precisamos estar em constante crescimento espiritual. Muitos não crescem porque não querem crescer, mas há 
aqueles que não estão em constante crescimento espiritual porque não são ajudados. 
 
II. Qual o alvo do discipulado.    Colossenses 1:24-29 

No versículo 28 quando o Apostolo Paulo diz  .... para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo ...   Ele está dizendo 

que apresentemos todo homem amadurecido, firme em Cristo. 
 

III. Qual o resultado do discipulado.    Colossenses 1:9-10 

Col 1:9       Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais    

                cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual; 

Col 1:10    para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e     

               crescendo no conhecimento de Deus, 

 
 
 

DISCIPULADO 
Pr. Celso F. Martinez (curso de discipulado MDA em 17/11/2013) 

 

ESTUDO P/ CÉLULAS  -  09/02/2014 a 15/02/2014 
 

 
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 

R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 
 

Líder,   

Incentive seu grupo a fazer um debate sobre o texto escolhido para meditação no item 3 do 

estudo da semana passada. 

 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 

      5  

minutos 

 ESTUDO 

     45 

minutos 

O que é consolidação?  A consolidação nada mais é do que o “DISCIPULADO”.  
O Discipulado é um processo artesanal de construção.  
Há necessidade de amor, cuidado, perseverança, instrução, relacionamento, 
treinamento, caráter cristão, sacrifício, multiplicação e reprodução.  
Sem consolidação não há crescimento saudável. 
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COMO SER UM DISCIPULADOR? 
 
1. Principio da Confiança.    Provérbios 25:9 e 10 
Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo; e não reveles o segredo de outrem para que não te desonre aquele que o ouvir, não 
se apartando de ti a infâmia.    
 
2. Principio da Compaixão.     
Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em 
Cristo.   Efésios 4:32 

Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo 
mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. 
I Pedro 3:8-9 

 
3. Principio da Intercessão.    Tiago 5:16 

Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode 
muito na sua atuação. 
  
4. Princípio da paciência.     I Tessalonicenses 5:14 

Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais 
longânimos para com todos. (Longânimo quer dizer: paciente) 
 
5. Princípio do exemplo.   Tito 2:8 
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras; na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o 
adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. 
 
 
Conclusão:    O Discipulado visa tornar o crente melhor, e não uma igreja maior. 
 
 
 
Para reflexão: 

1. Qual a relação entre discipulado e célula? 
2. Com que idade uma pessoa poder ser discipuladora? 
3. Qual o sentimento que lhe vem ao coração quando estudamos sobre discipulado? 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    
  
 

 

 

 

                                  
                      
 
  
 
 
 
 
 

Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos, nossos 
vizinhos e mais a quem encontrar. Traga um amigo para participar com você da sua célula.  
 
 
FAMÍLIA EU ACREDITO  -  Dia 08/03/2014 – SÁBADO  será realizado mais uma 
caminhada pela família.  
Vamos cobrir o Pr. Celso de orações, pois ele é o presidente da comissão de 
organização deste evento. 
 
  

RECADOS 
IMPORTANTES 
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DISCIPULADO 
Texto: 1 Coríntios 3: 1 a 7 

 
 Existem três etapas no processo de alcançar pessoas para Cristo.  Duas etapas são humanas e uma etapa é divina. 
Primeira   etapa:  Plantar  ( Evangelizar ) 
 
 
Segunda etapa:  Regar  ( Consolidar )    

 
 
Terceira etapa:  Multiplicar ( É Deus quem dá o crescimento ) 
 
Entendendo o DISCIPULADO: 
 
I. Qual a necessidade do discipulado.    I Coríntios 3 

Às vezes pensamos que somente os novos convertidos precisam ser discipulados, mas o discipulado é necessário durante toda a 
vida do crente. Precisamos estar em constante crescimento espiritual. Muitos não crescem porque não querem crescer, mas há 
aqueles que não estão em constante crescimento espiritual porque não são ajudados. 
 
II. Qual o alvo do discipulado.    Colossenses 1:24-29 

No versículo 28 quando o Apostolo Paulo diz  .... para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo ...   Ele está dizendo 

que apresentemos todo homem amadurecido, firme em Cristo. 
 

III. Qual o resultado do discipulado.    Colossenses 1:9-10 

Col 1:9       Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais    

                cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual; 

Col 1:10    para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e     

               crescendo no conhecimento de Deus, 

 
COMO SER UM DISCIPULADOR? 
 
1. Principio da Confiança.    Provérbios 25:9 e 10 
Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo; e não reveles o segredo de outrem para que não te desonre aquele que o ouvir, não 
se apartando de ti a infâmia.    
 
2. Principio da Compaixão.     
Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em 
Cristo.   Efésios 4:32 

Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo 
mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. 
I Pedro 3:8-9 

 
3. Principio da Intercessão.    Tiago 5:16 

Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode 
muito na sua atuação. 
  
4. Princípio da paciência.     I Tessalonicenses 5:14 

Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais 
longânimos para com todos. (Longânimo quer dizer: paciente) 
 
5. Princípio do exemplo.   Tito 2:8 
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras; na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o 
adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. 
 
Conclusão:    O Discipulado visa tornar o crente melhor, e não uma igreja maior. 
 
Para reflexão: 

1. Qual a relação entre discipulado e célula? 
2. Com que idade uma pessoa poder ser discipuladora? 
3. Qual o sentimento que lhe vem ao coração quando estudamos sobre discipulado? 

O que é consolidação?  A consolidação nada mais é do que o “DISCIPULADO”.  
O Discipulado é um processo artesanal de construção.  
Há necessidade de amor, cuidado, perseverança, instrução, relacionamento, 
treinamento, caráter cristão, sacrifício, multiplicação e reprodução.  
Sem consolidação não há crescimento saudável. 
 
 


