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COMO DIRIGIR UM GRUPO DE DISCIPULADO

I. O propósito de um grupo de discipulado.

O grupo de discipulado não é um fim em si mas uma ferramenta para nos ajudar a cumprir a
ênfase dual da Grande Comissão.

A. Edificar multiplicadores espirituais.

Lembre-se, a Grande Comissão inclui a tarefa de ensinar as pessoas a obedecerem  tudo o
que Cristo ordenou.  O grupo de discipulado é uma ferramenta para ajudar você a ensinar a
Palavra, mas também para criar o ambiente que o capacite  a ajudar cada indivíduo a aplicar
a Palavra de Deus em sua vida.

B. Alcançar a sua área/audiência-alvo.

A Grande Comissão também inclui a ordem de fazer discípulos de todas as nações.  Edificar
as vidas daqueles que você está discipulando vai equipá-las não apenas para alcançar muitas
pessoas, mas também para desenvolver líderes espirituais adicionais.  Isso vai aumentar
grandemente o impacto do seu ministério em uma área-alvo.

II. O papel do líder do grupo.

A. Criar um ambiente correto para o grupo de discipulado.

1. Uma atmosfera de confiança em Deus.

2. Uma mente voltada para um ministério de alcance.  

3. Uma atitude de relacionamentos cheios de amor.

4. Uma visão para a cidade e o mundo.

B. Desenvolver uma responsabilidade amorosa para os membros.

1. Envolva-se na vida dos membros.

2. Ajude-os a praticar a Palavra de Deus às suas vidas.

3. Dirija-os e ajude a equipá-los para o ministério.

III. Entendendo e utilizando os elementos do grupo de discipulado.

A. Compartilhar: Um tempo para compartilhar ajuda a criar um ambiente relacional enquanto se
comunica o que Deus está fazendo na vida das pessoas.

B. Orar e louvar: Concentra a nossa atenção, confiança e dependência no Senhor.
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C. Conteúdo da lição (discussão): Fornece ao grupo a descoberta da verdade bíblica que leva
à aplicação pessoal.

D. Edificação da visão: Aumenta a nossa fé expandindo a nossa expectativa da ação de Deus
em nossas vidas e em outras pessoas em todo o mundo.

E. Treinamento: Ajuda a nos equipar para um ministério de multiplicação espiritual e saturação
da área-alvo.

F. Tempo com cada um: Ajuda a personalizar tudo com cada membro do grupo.

1. Leve cada membro do grupo para evangelizar na sua área/audiência-alvo.

2. Construa relacionamentos com amor e seja aberto.

3. Ajude os membros do grupo a aplicarem o conteúdo do CTVN.

G. Relacionamentos pessoais: Ajuda a nos manter equilibrados por inteiro.

IV. Dirigindo a primeira reunião do seu grupo de discipulado.

A. O propósito da primeira reunião.

B. O formato da primeira reunião.

1. Ajudar os membros do grupo a se conhecerem.

2. Explique a sua visão do que Deus vai fazer no grupo -- seja entusiasmado.

3. Reveja o compromisso que eles fizeram e os benefícios do envolvimento.

V. Armadilhas ou perigos de omitir os elementos mencionados acima, ao liderar um grupo

pequeno. 

A. Perder de vista o seu objetivo: Lembre-se que o seu objetivo é edificar multiplicadores
espirituais, não apenas dirigir um grupo.

B. Falta de ministério juntos: Você nunca vai ter multiplicação espiritual a menos que os
membros do seu grupo desenvolvam um compromisso com a evangelização, edificação e
discipulado, como estilo de vida.

C. Falta de oração pelas suas pessoas: Você deve estar dependendo da ação do Espírito Santo
na sua e na vida  deles.  Falta de oração indica falta de dependência.

D. Seleção fraca de membros do grupo: Você não pode ficar sem prejuízos se tiver pessoas no
seu grupo que não são fiéis, disponíveis e ensináveis, e também capazes de ensinar a outros.

E. Pouco envolvimento pessoal com os membros individualmente: Se vocês apenas se
encontram durante a reunião em grupo e em eventos ministeriais ocasionais, você não será
capaz de ajudá-los a fazer a aplicação no seu estilo de vida.
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F. Tornar-se orientado para o conteúdo:  É um erro fácil meramente passar os materiais ao invés
de se concentrar na tarefa mais difícil de edificar as vidas das pessoas.

G. Tempo de discussão de outros assuntos devido a:

1. Pouca preparação (inadequada).

2. Liderança dominante.

3. Perguntas sem efeito.

4. Pouca ou nenhuma aplicação.

H. Fazer sempre a mesma coisa da mesma forma.

I. Resumo: Para a maioria dos líderes, os maiores problemas são:

1. Não se envolver na vida dos membros dos seus grupos.

2. Não conduzir seus discípulos ao ministério.

3. Perder de vista o seu objetivo.

VI. Resumo e Aplicação.

A. Resumo.

1. O grupo pequeno é o melhor meio de se edificar multiplicadores espirituais e alcançar a
audiência-alvo.

2. O líder do grupo deve criar uma atmosfera de amor e responsabilidade.

3. O grupo pequeno deve incluir os elementos: compartilhar, oração, visão, treinamento de
estudo da Bíblia, tempo pessoal individual.

B. Aplicação.


