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TREINAMENTO BIGLIFE DE UMA PÁGINA 
 
             “Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua   
         fidelidade!”         

   - Salmos 115:1 
  

O treinamento de discipulado Biglife elimina as desculpas que alguns cristãos têm no que diz respeito a 
não anunciar o evangelho ou discipular àqueles que levamos a Jesus; normalmente as duas desculpas 
mais comuns são: Eu não fui chamado ou Eu não fui treinado. 
 

O treinamento discipulado Biglife nos ensina o PORQUÊ todos nós fomos chamados a anunciar o 
evangelho. Na passagem bíblica de Mateus 28:19-20 encontramos destacadas as quatro chamadas. 
 

O treinamento Biglife auxilia os cristãos a entenderem a QUEM eles podem anunciar o evangelho e 
COMO fazê-lo, através do modo de compartilhar sua história (testemunho) e a história de Deus 
(evangelho) de uma forma culturalmente adequada.   
 

Os cristãos são também treinados a discipular pessoas no seu dia a dia de uma forma participativa e 
indutiva; por meio de estudos bíblicos formatados que permitem qualquer pessoa liderar desde uma 
criança de 10 anos até um adulto de 80 anos. Por isso nós chamamos este grupo de Biglife. Este grupo se 
utiliza de um processo de 3 partes, a saber: grupo de responsabilização, estudo bíblico e aplicação; nesse 
mesmo sentido, também utiliza-se  um tempo de confraternização, oração e louvor. Por ser um grupo de 
vida fácil de liderar, ele é simples de ser reproduzido. Então os novos crentes são ensinados a 
compartilhar as suas histórias de vida, bem como a história de Deus na sua rede de relacionamento. Eles 
também são ensinados a discipular as pessoas que eles levaram a Jesus e hoje participam do grupo 
Biglife; na medida em que os novos grupos são formados, eles se mantém conectados uns com os outros 
com o propósito de serem treinados continuamente, estes grupos se encontrarão para um culto de 
celebração na cidade/região ou se encontrarão para um evento evangelístico especial. 
 

As outras ferramentas que utilizamos são: caminhada de oração, ciclo de oração e grupos de 
responsabilização. Princípios de discipulados e multiplicação também são ensinados, como por exemplo, a 
procura de pessoas de paz (amigos do evangelho). Usamos o acróstico MASS (modelo – assistência – 
supervisão - sair) para começar novos grupos e aplicar o princípio de auto alimentar-se, que todo crente 
precisa estar capacitado para fazer. 
 

No final do treinamento os participantes preencherão uma folha de 3 meses de compromisso, e seus 
líderes se encarregarão de acompanhá-los nos próximos meses, para ajudá-los no discipulado que eles 
começarão a fazer usando as ferramentas que lhes foram dadas. 
 

Ao usar as ferramentas que foram dadas e com muita oração e obediência ao que Deus lhe ordena para 
fazer a cada semana no seu grupo Biglife, um movimento acontecerá quando discípulos gerarem 
discípulos. Nós chamamos isto de movimento de discipulado e ele poderá alcançar sua cidade, estado e 
nação e será levado ao mundo inteiro através da fidelidade dos discípulos que simplesmente obedecem 
ao que Jesus lhes ordena.  
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MAÇÃS E DISCÍPULOS 
• Quantas sementes de maçã estão em uma maçã? 

 
• Quantas maçãs potenciais estão em uma dessas sementes de maçã? 

 
• Quantos discípulos potenciais estão nesta sala por causa de você? 

 
 
RITMO  

• APROXIMADAMENTE 1 PESSOA POR SEGUNDO ESTÁ MORRENDO E INDO PARA O INFERNO ... 
 
 
 

BIOGRAFIA BIGLIFE: 
• A missão da Biglife é: "Empoderar os crentes em todo o mundo para alcançar e discípular seu 

próprio povo para Jesus Cristo". 

 
 
OUVIR AS PESSOAS. . .E OUVIR A DEUS 
 
          PRÁTICA: Introduções regulares. 

 
PRÁTICA: Introduções ouvindo 
 
 
Leia estes versículos em ouvir a Deus e ouvir Sua voz: 
 
• João 5:19 

 
 

• João 8:47 
 
 

• João 10:27 
 
 

• João 16:13-14 
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DISCÍPULOS: QUEM SÃO ELES? 
 
DEFINIÇÃO DE UM DISCÍPULO BASEADA NO DICIONÁRIO WEBSTER NOVO MUNDO: 

1. Um aluno ou seguidor de qualquer professor ou escola.   
2. Um dos primeiros seguidores de Jesus.  
3. Aquele que aceita ou auxilia na difusão das doutrinas de outros. 
    

 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” 

- Mateus 28:19-20 
 

 
Pense na definição da palavra discípulo em 3 partes:  
        “Aquele que aceita, obedece e compartilha os mandamentos de Jesus.” 
 

 
 

A MEDIDA DA MATURIDADE: 
 

                                   
    Conhecimento       Obediência     Compartilhar           Conhecimento     Obediência    Compartilhar 
 
 

 
O conhecimento não dever ser maior do que a prática! 
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O QUE É IGREJA? 
 
A PALAVRA “IGREJA” É USADA EM TRÊS MANEIRAS NA BÍBLIA:  

1. A Igreja Universal (Mateus 16:18),  
2. A igreja Cidade ou igreja regional (Apocalipse 3:1)  
3. A igreja que se reúne no lar de alguém (Atos 5:42; Colossenses 4:15).   

 
Jesus disse que os mandamentos de Deus no Velho Testamento poderiam ser resumidos em amar a Deus 
com todo seu ser e amar aos outros como a si mesmo (Mateus 22:36-40). Você pode resumi-los no Novo 
Testamento em fazer discípulos, desde que inclua “ensinando-os ao obedecer tudo que ele ordenou”.   
 
Nós definimos a igreja que se encontra nos lares como a família espiritual, que ama a Deus, que ama os 
outros e gera a multiplicação de discípulos, tendo Cristo no centro reinando como Rei. Isto não inclui os 
edifícios, os funcionários, os orçamentos ou programas.  Não há nada de errado com estas coisas, mas 
elas são bem difíceis de serem multiplicadas... As coisas simples se multiplicam com mais facilidade. 
Portanto escolhemos deixar estas ferramentas para a igreja local/municipal ou regional, à medida que ela 
cresce através da multiplicação destas famílias espirituais. 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
A palavra grega para igreja é a palavra eklesia. Esta palavra grega significa, “aqueles que são chamados 
para fora”.  É isto que é a igreja. É aquela que Cristo chamou neste mundo para se reunir. Não é o templo, 
o clero, o programa ou culto de domingo. Todas estas coisas podem ser feitas pela igreja quando as 
pessoas se reúnem em certo lugar, mas elas não fazem parte da definição bíblica de igreja. 

  

    TEMPLOS 

 ORCAMENTOS 

PRO
G

RA
M

A
S 

FU
N

C
IO

N
Á

RI
O

S 

  AMAR A DEUS 

      JESUS  
     COMO 

     REY 

 AMAR AOS OUTROS FAZER DISCÍPULOS 
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MULTIPLICAÇÃO 
 
AS COISAS SIMPLES SE MULTIPLICAM MAIS FÁCEIS 
 
 
 
 
ASSIM COMO CADA FUZILEIRO É UM ATIRADOR; CADA SEGUIDOR DE JESUS DEVE SER UM 
DISCIPULADOR. 

• Todo crente deve ser capacitado a compartilhar o evangelho, discipular outros e começar igrejas 
simples. 

 
 
 
DISCÍPULOS QUE SÃO DIGNOS DE MULTIPLICAR 

• A multiplicação não será boa se você não estiver multiplicando boas coisas.  
 

• Exemplo de Abraão 
 

• IRCO (imediato, radical, custo, obediência) 
 
 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA MULTIPLICAÇÃO 

• Não podemos alcançar todos por nós mesmos. 
o Fazer discípulos que geram discípulos.  
o Começar igrejas que geram igrejas! 

• O Princípio 2-2-2: (2 Timóteo 2:2) 
 

 
 
 
                        

  

OUTROS 

 PESSOAS FIÉIS 

  TIMÓTEO      PAULO 

1º GERAÇÃO 2º GERAÇÃO 
 

3º GERAÇÃO 
 

4º GERAÇÃO 
 

 PESSOAS FIÉIS 

 PESSOAS FIÉIS OUTROS 

OUTROS 

OUTROS 

OUTROS 

OUTROS 
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POR QUE?  QUEM?  COMO? 
 

Estas são perguntas fundamentais que você deverá fazer quando começar discipular um novo crente 
ou uma pessoa que já conhece a Jesus. 
 

POR QUE Necessitamos de anunciar o evangelho? Use Mateus 28:19-20 ou “as Quatro Chamadas” 
 

   OS QUATRO COMANDOS. [Mateus 28:19-20] AS QUATRO CHAMADAS 
1. Ide      1. A chamada do alto: Marcos 16:15 

           2. Fazei discípulos    2. A chamada de baixo: Lucas 16:27-28 
           3. Batizando-os     3. A chamada de dentro: 1 Coríntios 9:16-17   
           4. Ensinando-os a guardar                          4. A chamada de fora: Atos 16:9  
 

A QUEM anunciamos o evangelho? “A rede de relacionamento”. Em outras palavras, seus amigos, família, 
parentes, colegas de trabalho, vizinhos e qualquer outra pessoa que você conheça ou tenha um 
relacionamento. 

• Faça uma LISTA DE 20 PESSOAS que não tenham relacionamento com Deus.  Use uma folha de 
papel em branco. Ore pelos nomes da lista e peça a Deus para mostrar-lhe 5 pessoas com as quais 
você pode compartilhar a sua história e a história de Deus na próxima semana (use a lista de 100 
na lição nº3 do curso inicial) 

 

COMO compartilhamos o evangelho? – Compartilhe sua história como uma ponte para compartilhar a 
história de Deus. 

• Como compartilhar SUA HISTÓRIA em 3 minutos ou menos. 
 Fale como era sua vida antes de conhecer a Jesus. 

 Fale porque você escolheu seguir a Jesus. 

 Fale sobre a sua vida depois de ter aceito a Jesus e a diferença que ele fez em sua vida. 

? Certifique-se de fazer uma pergunta no final da sua história que leve a anunciar a história  
de Deus.  Ou apenas diga-lhes que você vai compartilhar com eles a história que mudou 
sua vida. 
 

 

• Há muitos métodos para compartilhar a HISTÓRIA DE DEUS. Segue alguns métodos essenciais 
para serem incluídos: 

 

  

PECADO 

QUEBRADA 

  MUDAR E  
  CRER 

 JESUS 

IR 

CRESCER 

 
O PROJETO 
PERFEITO 
DE DEUS 
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SUA REDE RELACIONAL 
 
Liste todos os membros de sua família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, 
etc. que você se relaciona.  
 
Para os incrédulos ou desconhecidos, compartilhe o seu testemunho e o 
evangelho ou convide-os para ser parte de um grupo de responsabilização ou um grupo 3/3 para 
os interessados. 

 
 PRÁTICA: Faça uma lista de 20 Incrédulos [ou lista de 100 cristãos / Incrédulos]. 
 

  Nome                                                               Cristão           Incrédulos       Desconhecidos 

1.  ________________________________   ☐                     ☐                    ☐ 

2.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

3.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

4.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

5.  ________________________________          ☐                     ☐                    ☐ 

6.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

7.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

8.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

9.  ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

10. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

11. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

12. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

13. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

14. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

15. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

16. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

17. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

18. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 

19. ________________________________  ☐                     ☐                   ☐ 

20. ________________________________  ☐                     ☐                    ☐ 
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SUA HISTÓRIA  
  
Se você está buscando compartilhar seu testemunho com alguém que você não conhece a fim de 
apresentá-lo ao evangelho, é útil pensar em termos de três histórias: A história da pessoa, Sua história, e 
a História de Deus. 
 

A HISTÓRIA DA PESSOA: É importante que você leve a pessoa à compartilhar a jornada espiritual 
dele/dela para que você possa adaptar sua exposição sobre a sua história e a história de Deus. Desta 
forma a apresentação será adequada a sua visão de mundo, valores e prioridades. 
 

SUA HISTÓRIA: Pense em sua história em três partes: 

 Fale como era sua vida antes de conhecer a Jesus. 

 Fale porque você escolheu seguir a Jesus. 

 Fale sobre a sua vida depois de ter aceito a Jesus e a diferença que ele fez em sua vida. 

? Certifique-se de fazer uma pergunta no final da sua história que leve a anunciar a história  
de Deus.  Ou apenas diga-lhes que você vai compartilhar com eles a história que mudou 
sua vida. 
 

                     

 

Se você quiser utilizar outra maneira de compartilhar seu testemunho, você também poderá falar sobre 
como Deus tem feito a diferença em sua vida ou lhe curou, etc. 
 

A HISTÓRIA DE DEUS: A ideia principal em compartilhar a sua história é para abrir a porta para você 
compartilhar o evangelho. Uma vez que a porta esteja aberta, compartilhe a história de Deus com a 
pessoa (o evangelho). 
 

         PRÁTICA: Escreva sua história abaixo e pratique compartilhando com um parceiro. 
 

  _______________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
  _______________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
  _______________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
   ?  _______________________________________________________  
 ___________________________________________________________   
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A HISTÓRIA DE DEUS 
  
Existem muitas maneiras possíveis de compartilhar o evangelho. Não há uma melhor forma. A melhor 
maneira para qualquer pessoa será diferente, porque ela é baseada na sua visão de mundo, no contexto 
cultural/religioso que ele/a vive. Uma abordagem geral que pode ser facilmente adaptada para várias 
visões de mundo é a narrativa da criação até o juízo. Se você não tiver outro método que seja mais 
confortável, este é um bom método para você começar a sua abordagem.    
    

A NARRATIVA DA CRIAÇÃO ATÉ O JUÍZO  
 

No princípio, Deus criou o mundo e tudo que nele há. Ele criou o primeiro homem e mulher e os 
colocou em um belo jardim. Ele fez parte da sua família e tinha um relacionamento próximo deles. Eles 
não estavam sujeitos a morte. O homem se rebelou contra Deus e trouxe o pecado e sofrimento ao 
mundo. Como resultado, Deus expulsou o homem do jardim e seu relacionamento foi quebrado. A 
humanidade estava agora sujeita à morte.  Ao longo de centenas de anos, Deus enviou mensageiros  
ao mundo, eles não somente lembravam aos homens de seus pecados, mas também da fidelidade de   

                       Deus e de sua promessa de enviar um salvador ao mundo para restaurar o relacionamento entre Deus  
e o homem e dar-lhes a vida eterna. 

 

Então, quando chegou o momento certo Deus enviou Seu Filho ao mundo como Salvador. Jesus veio 
ao mundo através de uma virgem.  Ele viveu uma vida perfeita e nunca pecou. Ele ensinou as pessoas 
a respeito de Deus. Ele realizou muitos milagres mostrando o Seu poder. Ele expulsou muitos 
demônios. Ele curou muitas pessoas, ele deu vista aos cegos e fez o cocho andar. Ele até ressuscitou 
os mortos. 
 

Muitos líderes religiosos sentiram-se ameaçados por Jesus e sentiram inveja. Eles tentaram matá-lo 
mas como Ele nunca pecou, Ele não tinha que morrer, mas escolheu morrer como sacrifício para 
perdoar os pecados da humanidade. Jesus foi enterrado em um túmulo. 
 

Deus viu o sacrifício de Jesus e o aceitou. Ele demonstrou Sua aceitação levantando Jesus dos mortos 
no terceiro dia. Se crermos e aceitarmos este sacrifício pelos nossos pecados, nos afastarmos dos 
nossos pecados e seguirmos a Jesus, então Deus nos limpará de todos os nossos pecados e nos trará 
de volta a Sua família. Ele envia o Espirito Santo para viver dentro de nós para nos ajudar a seguir a 
Jesus. Nós somos batizados na água para demonstrar e selar esta nova realidade de vida. 
Simbolicamente nós morremos para o pecado quando somos imersos na água porém quando  

                       submergimos então somos ressuscitados para viver uma nova vida em Cristo. 
  

Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele passou quarenta dias na terra. Ele ensinou aos Seus 
discípulos irem a qualquer lugar e anunciar boas novas da salvação para as pessoas de todas as 
nações. Em seguida ele foi levado aos céus diante dos olhos de seus discípulos.  Um dia Ele voltará 
da mesma forma que Ele partiu. Ele julgará com justiça e a sentença do seu julgamento será eterna; 
aqueles que não o amaram e nem o obedeceram não herdarão o Reino dos Céus. Mas Ele receberá e  
recompensará aqueles que o amaram e obedeceram. Eles viverão para sempre com Ele em um novo  
céu e uma nova terra. 
 

Eu recebi este presente da salvação e fui lavado dos meus pecados e faço parte da família de Deus.   
Deus o ama e quer que você receba este presente também. Você gostaria de fazer isto agora? 

 ELE REINOU 

ELE VEIO 
VEIO 

ELE MORREU 
 

   ELE SE LEVANTOU 
 

ELE SUBIU 

ELE VOLTARÁ 
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O MÉTODO DO EVANGELISMO DE TRÊS CÍRCULOS 
  

 
 

O QUE DIZER QUANDO DESENHAR OS TRÊS CÍRCULOS 
 

Neste mundo, que é caracterizado pela corrupção, não precisamos olhar muito para ver que há coisas 
como doenças, desastres, guerras, famílias desfeitas, etc. existem muitas dores, porém este não era o 
projeto original de Deus. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. A maneira pela qual nós 
chegamos ao ponto de estarmos corrompidos é através do que a bíblia chama de pecado. O pecado é 
afastar-se do projeto de Deus e buscar o nosso próprio caminho, e isto nos leva a sentir-nos destroçados.  
Esta condição eventualmente nos leva a morte, e a morte nos separará de Deus para sempre. Porém Deus 
não quer que sejamos condenados. 
 

Deus no seu perfeito plano encontrou uma solução para o problema da humanidade e a solução é Jesus. 
Jesus vem e entra neste estado de condenação. A morte é o que merecíamos por prosseguir neste estado 
corrompido, Jesus toma nosso lugar e morre na cruz, e o seu corpo foi sacrificado por nós. Três dias após 
sua morte, ele ressuscitou dos mortos e nos proporcionou a saída para o problema da corrupção humana. 
As pessoas tentam sair desta condição através da: a religião, o sucesso, dinheiro, relacionamento, 
educação, drogas ou bebidas alcoólicas, mas nenhuma destas coisas pode nos tirar deste estado de 
condenação. A única saída é Jesus. Se mudarmos de direção e crermos que Jesus morreu por nós e 
ressuscitou dos mortos, deixaremos este estado de condenação e caminharemos em direção a Deus e 
possuiremos seu perfeito plano para nossas vidas. 
 

Agora há dois tipos de pessoas no mundo, há pessoas que buscam o plano de Deus para suas vidas, e 
pessoas que ainda estão em condenação. Temos que nos perguntar, “Onde estamos?” portanto, “Onde 
você pensa que está?” 
  

 PECADO 

IR 

MUDAR E 
CRER 

JESUS 

CRESCER 

QUEBRADA 

 
O PROJETO 
PERFEITO 
DE DEUS 
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PRÁTICA: Pratique desenhando abaixo “da Criação até o Juízo" ou evangelho baseado no método 
“3 círculos”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
PRÁTICA: Pratique desenhando abaixo “da Criação até o Juízo" ou evangelho baseado no método 
“3 círculos”. 
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PESSOAS DE PAZ 
 
Busque nas escrituras - Leia Lucas 10:1-11. 
 

As características da pessoa de paz:  O que faz um enviado: 
 

  Lucas 10:      Lucas 10: 
 

V. 5 – abre a porta para você                       V. 1 – vai de dois em dois 
V. 6 – recebe a sua bênção e demonstra interesse     V. 2 – ora pelos obreiros 
V. 7 – abre a casa para você/hospitaleiro         V. 3 – enfrenta todo perigo 
V. 7 – se oferece para ampará-lo de alguma forma     V. 4 – deixa para trás o passado 
       V. 5 – é acolhedor 
              V. 6 – se a resposta for favorável ele abençoa 
              V. 7 – tem comunhão com eles 
              V. 9 – intercede a Deus por cura quando necessário 
              V. 9 – ministra para eles 
              V. 9 – proclama as palavras do Reino 
              V. 10 se não houver interesse, anuncie o evangelho e saia 

RESUMO 
• Ore pelos obreiros; Vá ao onde Deus lhe envia. 
• Entre em um lugar ou área proclamando o reino. 
• Não perca tempo; informe-se com discernimento. 
• Visite a pessoa de paz ou candidato, se possível envolva-o, bem como a sua família. 
• Cumprimente-os e faça perguntas de interesse espiritual. 
• Se houver uma resposta favorável-abençoe e faça perguntas evangelísticas. 
• Passe tempo de comunhão diferenciado com o candidato e sua família. 
• Ministre a eles compartilhando seu testemunho, o evangelho e as passagens bíblicas, etc.  
• Seja sempre ousado e verdadeiro.                
• Se não houver interesse, anuncie evangelho, e saia. 

 

FILTROS PARA A PESSOA DE PAZ: 
• Recebe bem as pessoas; Faminto pelas coisas espirituais 
• Ele/ela faz perguntas sobre você (não apenas da sua opinião, mas quer saber a sua) 
• Está disposto a reunir sua família/grupo/comunidade para estudar a bíblia em um ambiente de 

grupo. 
          

PROCURE PESSOAS DE PAZ: As pessoas de paz estão interessadas em coisas espirituais e abrem 
sua casa para você.  Está disposto a reunir sua família/grupo/comunidade para estudar a bíblia em 
um ambiente de grupo. 
       

PROCURE GRUPOS DE PAZ: Encontre grupos que já existem e os formam em Grupos. Por exemplo: 
grupos esportivos, grupos de homens ou mulheres, grupos religiosos, etc… 
 
PRÁTICA: Olhe para sua lista de rede relacional. Há pessoas de paz nela? 
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LIÇÃO PRIMEIRA GRUPO 
 
O formato de 3 partes [3/3] que seu Grupo usará para atender está na próxima página. 
Escreva suas anotações abaixo: 
 
A RESPONSABILIDADE É A CHAVE [PARTE 1] 

• Se você quiser ver discípulos obedientes, mantenha-os responsáveis perante as coisas que 
aprendem. 

• Usando o processo de três terços [3/3] ajuda a manter as pessoas responsáveis para compartilhar 
sua fé, obedecendo o que aprendem a cada semana e passando para outros. 

 
 
COMO MANTER OS GRUPOS DO ENSINO HERESIA? 

• Lembre-se, edifícios da igreja com pastores têm problemas com heresia também. 
• As igrejas de Paulo também tiveram problemas com a heresia. É por isso que ele escreveu livros 

como 1o e 2o Coríntios e Gálatas. A heresia é inevitável, no entanto, devemos enfrentá-la quando 
chegar. 

• À medida que seus Grupos se reúnem no nível da igreja da cidade, você também pode ter um 
ancião com um dom de ensinamento abordando qualquer problema com a heresia. 

• Os crentes não sabem tudo o que precisam saber de uma vez. Eles terão má teologia no início, 
mas deve endireitar ao longo do tempo, usando os métodos que você está aprendendo. 

                
 
 
MODIFICAÇÃO DO FORMATO 3/3 

• Você pode modificar as perguntas feitas, dependendo se você está fazendo um grupo com 
cristãos ou não cristãos. Apenas certifique-se de tentar seguir o processo 3/3. 

• Um formato de grupo seguindo o processo 3/3 para não-cristãos está localizado no apêndice. 
 
 

 
PRÁTICA: Leia Marcos 5: 1-20 e pratique um grupo. 
   

BIBLICAMENTE 
PRECISO 
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FORMATO DA REUNIÃO DO GRUPO DE DISCIPULADO  
 

 O grupo de discipulado usa um processo de 3/3 quando se reúne. 
  

   OLHAR PARA TRÁS  

        Cuidado e adoração. Um tempo para compartilhar um lanche, uma refeição, as histórias da   
         semana, ou uma resposta de oração (uma música!). – Pergunte: “Como estão todos indo no seu  
         relacionamento com Deus?” se alguém estiver tendo dificuldade, ore por ele ou ela ou invista uns  
         minutos a mais cuidando da pessoa.  Passe algum tempo na adoração como o Espírito Santo leva. 
 
     Check-up (Nunca ignore este passo)      

    Como você tem obedecido aquilo que você tem aprendido? 
    A quem você tem treinado naquilo que você tem aprendido? 
    Com que você tem compartilhado a sua história ou a história de Deus? 

      

           Visão (Nunca ignore este passo) compartilhe uma história bíblica, uma história pessoal, um  
           slogan inspirador ou uma canção que encoraje alguém a compartilhar Jesus com os outros, para  
           começar novos grupos, e para ajudar os outros a fazer o mesmo. Você pode utilizar uma das  
           seguintes passagens bíblicas para começar: Mateus 28:18-20, Lucas 10:1-11, Atos 1:8, Lucas 19:1-10. 
_____________________________________________________________________________________________ 
  

                                                 OLHANDO PARA O ALTO 
        

           Orar. Falar com Deus de maneira simples. Peça a Deus para revelar a passagem bíblica.  
      

           Leitura e Discussão (da passagem bíblica selecionada) 
          Pergunte: “O que lhe interessou a respeito da passagem?” 
          Pergunte: “O que você achou difícil sobre esta da passagem?”   

           Leia a passagem selecionada de novo.     
          Pergunte: “O que esta passagem nos ensina sobre as pessoas?” 
          Pergunte: “O que esta passagem ensina a respeito de Deus?” 

_____________________________________________________________________________________________ 
  

                                                   OLHANDO PARA FRENTE 
      
                            OBEDEÇA - TREINE - COMPARTILHE (Nunca ignore este passo) Peça alguém do seu    
          grupo para orar para que o Espírito Santo lhe mostre como responder estas perguntas, faça o  
          compromisso e anote-o.   

  Como você obedecerá esta passagem?   
A quem você treinará – encorajará com esta passagem? 
Com quem você compartilhará a sua história ou a história de Deus?   

 

            Pratique (Nunca ignore este passo) Em grupos de dois ou três, pratique aquilo que você  
            se comprometeu a fazer nas perguntas. Por exemplo: crie uma simulação de uma conversa  
            difícil ou uma simulação enfrentando uma tentação; Pratique os ensinamentos da passagem de  
            hoje ou pratique compartilhando o evangelho. Em grupos de dois ou três ore a Deus para para lhe  
            dar força para ser obediente nos seus compromissos. 

Quais são os próximos 
passos para ajudar os outros 

a se tornarem discípulos? 

+ 
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PRINCÍPIOS DE GRUPO 3/3 
 
PEQUENO. 
Inicie grupos em torno do círculo de relacionamento, pessoas que já se conhecem. Reúna-se 
onde estas pessoas já se reúnem, por exemplo: em casa, lugares públicos ou debaixo de uma árvore. Com 
grupos grandes, dívida em subgrupos de 3, 4 ou 5 pessoas, para melhor aproveitamento do tempo. 
 
 
TODOS APRENDEM A CRESCER POR CONTA PRÓPRIA. 
No grupo todos aprendem a crescer fazendo as seguintes coisas por conta própria 

1. Contar aos outros sobre Jesus 
2. Aprender da bíblia 
3. Falar com Deus e escutá-lo 
4. Ajudar e encorajar outros irmãos 
5. Corajosamente enfrentar perseguição em tempos difíceis 

 
 
CONSIDERE CADA PESSOA UM TREINADOR EM POTENCIAL  
Veja todos como um potencial treinador antes e depois de confiar em Jesus. Os líderes geralmente não 
são remunerados e sem escolaridade formal. 
 
 
OBEDECER E TREINAR. 
Estes grupos são focados em obediência e não apenas focados em conhecimento. Seguem a Jesus 
aprendendo e obedecendo a bíblia através da orientação do Espírito Santo, fazendo compromissos 
práticos e específicos em cada reunião e revendo-os na próxima reunião. Os participantes tornando-se 
pescadores de homens através do treinamento de outros, em relação ao aprendizado e obediência. Isto 
cria um ambiente no qual amar a Jesus significa obedecê-lo.  
 
 
NOVOS GRUPOS ATRAVÉS DA ORIENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO 
Concentre-se em iniciar novos grupos em vez de grandes grupos. Reúna-se com os novos líderes enquanto 
eles começam novos grupos. Treine-os a fazer o mesmo para os outros. Mantenha todos conectados no 
treinamento de formação contínua e em grupos de responsabilização. Use o MASS (modelo – assistência – 
supervisão - sair) para auxiliar os outros a iniciar grupos. 
 
 
DISCUTIR E DESCOBRIR. 
Concentre-se na bíblia. Confie no Espírito Santo para ajudar cada pessoa a descobrir o significado da 
Escritura. Conduza a reunião através de perguntas em vez de pregar, certifique-se de que todos 
participem. 
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CURSO INICIAL: AS PRIMEIRAS 8 REUNIÕES 
 
Pense em cada lição como lição fundamental que todos os crentes necessitam saber, 
obedecer/ fazer e compartilhar com os outros. Se a lição durar mais de uma semana para você 
aprofundar-se nela, não haverá nenhum problema. Esta parte é adequada para os que já conhecem a 
Jesus, mas nunca tiveram a oportunidade de participar deste tipo de grupo antes. A parte prática é 
realizada em 8 sessões. Aplicações e práticas individualizadas são iniciadas em reuniões posteriores. Os 
novos crentes também devem passar pelo curso inicial.   
 
[1] CONTE A SUA HISTÓRIA 
       

         OLHANDO PARA O ALTO: Marcos 5:1-20. Preste especial atenção aos versículos 18-20. 

         PRATIQUE: Pratique contando a sua história – Você precisa elaborar a sua história e estar    
         preparado a compartilhá-la com as pessoas quando você estiver evangelizando. Você compartilha  
         sua história assim:  

             Fale sobre a sua vida antes de conhecer a Jesus - Descreva seus sentimentos   
   (dores, solidão), questionamento (o que acontece após a morte?), ou lutas que você  
   tenha tido antes de conhecer a Jesus.        
             Fale sobre como você se tornou seguidor de Jesus - Fale com ele sobre  
    Jesus. A história principal de Jesus é: Todos nós ofendemos a Deus com os nossos pecados;  
    assim sendo, iremos morrer por causa do pecado. Então somos salvos da morte quando  
    colocamos nossa fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, e  
    ressuscitou da morte. 
              Fale sobre a sua vida depois de tornar-se um seguidor de Jesus - Diga- 
    lhes como Jesus mudou a sua vida. Fale da alegria, paz e perdão que Jesus lhe deu. 
   ?   Convide a pessoa para fazer uma decisão - A sua história deve levar a pessoa a  
  uma resposta. Termine com uma pergunta que irá a ajudá-lo a descobrir o nível de interesse  
    espiritual da pessoa. Pergunte algo como: “Gostaria de saber como você pode ser perdoado?”  
    ou “Você gostaria que Deus transformasse a sua vida?”. 
    Seja breve (3 minutos ou menos) – Sua história deve ser curta e interessante. Não seja  
    cansativo para que o ouvinte não perca o interesse. 

           
      PRATIQUE contando a sua história com alguém em seu grupo. 
 

      ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história e  
       a história de Deus esta semana. 
 

 

[2] CONTE A HISTÓRIA DE DEUS  

       OLHANDO PARA O ALTO: 1 Coríntios 15:1-8, Romanos 3:23, Romanos 6:23 

       PRATIQUE: Escolha alguém no seu grupo para que você possa praticar o compartilhar a história  
       de Jesus usando o formato da Criação ao Juízo ou utilize outro método simples.           
       ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história  

       e a história de Deus esta semana.  
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[3] SEGUE E PESQUE 

       OLHANDO PARA O ALTO: Marcos 1:16-20 

       PRATIQUE: Faça uma lista - Obtenha uma folha de papel em branco e escreva o nome de 100   
       pessoas que você conheça (família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou colegas da escola)  
       que precisam ouvir sobre Jesus.    

       ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história  
         e a história de Deus esta semana. 

 
[4] BATISMO 

       OLHANDO PARA O ALTO: Romanos 6:3-4; Atos 8:26-40 

       PRATIQUE: Encontre água nas proximidades (banheira, piscina, rio ou lago) e batize todos os   
       novos crentes. Continue imediatamente batizando as pessoas no momento em que elas se  
       convertem. Para saber mais sobre batismo veja as passagens: Atos 2:37-41, 8:5-13, 8:36-38, 9:10-19,  
       10:47-48, 16:13-15, 16:27-34, Atos 18:5-9 e 1 Coríntios1:10-17, Atos 19:1-5, Atos 22:14-17.       

       ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história  
         e a história de Deus esta semana. 
 
[5] A BÍBLIA  

        OLHANDO PARA O ALTO: 2 Timóteo 3:14-16 

       PRATIQUE: Memorize e recite 7 perguntas relacionada ao estudo bíblico (perguntas de 1-7 no    
       grupo 3/3).Além disso, incentive todos a ter um tempo de silêncio pessoal onde eles lêem a  
        Bíblia e rezam todos os dias.        
       ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história  

         e a história de Deus esta semana. 
 
[6] FALANDO COM DEUS 
 

       OLHANDO PARA O ALTO: Mateus 6:9-13 

       PRATIQUE: Use a sua mão para aprender como falar com Deus. Em grupo ore a Jesus através  
       da passagem em Mateus 6:9-13 usando sua mão como guia. 

 

1. A Palma = Relacionamento: A palma é a base para os nossos dedos e o polegar, o tempo a sós 
com Deus é a base para o nosso relacionamento pessoal com ele. “Pai nosso que está nos 
céus…” (Mateus 6:9) 

2. Polegar = Adoração: Nosso polegar nos lembra que devemos adorar a Deus antes de pedi-lo 
por alguma coisa. “…Santificado seja o seu nome.” (Mateus 6:9) 

3. Dedo Indicador = Entrega: Em seguida entregamos nossas vidas, planos, família, finanças, 
trabalho, futuro, tudo.  “Venha o seu reino, seja feita a sua vontade…” (Mateus 6:10) 

4. Dedo Médio = Petição: Em seguida pedimos a Deus para suprir as nossas necessidades. “Dános 
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hoje o pão nosso de cada dia.” (Mateus 6:11) 

5. Dedo Anelar = Perdão: Agora pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, e nós devemos 
perdoar os outros. “Perdoe as nossas dividas como nós também perdoamos os nossos 
devedores.” (Mateus 6:12) 

6. Dedo Mindinho = Proteger: Em seguida pedimos proteção. “Não nos deixe cair em tentação, 
mais livra-nos do mal.” (Mateus 6:13) 

7. Polegar (novamente) = Adoração: E terminamos como começamos – Louvando a Deus todo 
poderoso!  “Teu é o reino e o poder e a gloria para sempre. Amém.” (Mateus 6:13) 

 

   ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história  
         e a história de Deus esta semana. 
 
 
[7] TEMPOS DIFÍCEIS 
 

        OLHANDO PARA O ALTO: Atos 5:17-42; Mateus 5:43-44 

        PRATIQUE: Compartilhe com o seu grupo sobre alguma dificuldade que você enfrentou por  
        causa da sua nova fé; reflita sobre as dificuldades enfrentadas; faça uma pequena encenação de  
         como você reagiria – com ousadia e amor – como Jesus nos ensina. Ore no momento em que as  
         necessidades forem aparecendo. Ore por cada pessoa após compartilharem as suas dificuldades. 

                       ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você compartilhe a sua história  
          e a história de Deus esta semana. 
  
 
[8] TORNE-SE A IGREJA 
  
 

         OLHANDO PARA O ALTO: Atos 2:42-47, 1 Coríntios 11:23-34 

         PRATIQUE: Discuta o que o seu grupo precisa fazer para tornar-se como uma igreja descrita  
          nas passagens acima. Como grupo, em um papel em branco desenhe um círculo de linhas  
          pontilhadas representando o seu próprio grupo. Encima dele, liste 3 números: o número  
          daqueles que frequentam a igreja regularmente, O número daqueles que creem em Jesus, o  
          número daqueles batizados depois de crer.  Se seu grupo se comprometeu a ser uma igreja, faça  
          do círculo de linhas pontilhadas uma linha sólida. Se você pratica regularmente cada um dos  
          seguintes elementos em seguida, faça um desenho dos elementos dentro do seu círculo. Se você  
          não fizer o elemento ou esperar por alguém fora do seu grupo para fazê-lo, então desenhe o   
          elemento fora do seu círculo.   
  

1. Compromisso de ser tornar uma igreja: linha sólida em vez de linha pontilhada. 

2. Batismo  
3. Bíblia 
4. Celebrar a Jesus com pão e Vinho / suco 
5. Amizade   
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6. Ofertando e ministrando                                                              
7. Oração 
8. Louvor 
9. Falando com as pessoas sobre Jesus   
10. Líderes 

 
  
 O que está faltando no seu grupo para torná-lo uma igreja saudável? 
 

 ORE: Peça a Deus para mostrar-lhe você aquela que Ele quer que você  
 compartilhe a sua história e a história de Deus esta semana. 

 
 
 
E AGORA? 
Passe pelos cursos de descoberta ou curso de fortalecimento ou selecione um livro da bíblia como João 
ou Marcos (Escolha apenas uma história por reunião). 
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O Ciclo de Treinamento – MASS 
 

• Modelo - Mostre-lhes como fazê-lo [2-3 semanas] 
 

• Assistência - Ajude-os a fazê-lo [2-3 semanas]  
 

• Supervisão - Observe-os como eles fazem isso [2-3 anos ou mais] 
 

• Sair - Confie-os com o trabalho. 
 
 
MASS 
          1ºGeração  M A S S  
          2ºGeração   M A S S 
          3ºGeração    M A S S 
          4ºGeração     M A S S 
 
 
SENDO PARTE DE DUAS GRUPOS DE CADA VEZ 

• Você terá sua grupo original.  
o 6-12 adultos em um grupo. 
○ Tente não trazer novos cristãos ao seu grupo. Em vez disso, ajudá-los a iniciar seu próprio 

grupo a partir de sua rede relacional. Modelo de como fazer isso por eles e, em seguida, 
ajudá-los a fazê-lo. 

• Você sempre estará tentando ajudar aos outros a iniciar um novo grupo à sua família espiritual. 
o Isso é o que chamamos de "modelo e assistência". Portanto, às vezes você estará em dois 

ou mais Grupos ao mesmo tempo enquanto você modela e auxilia para os novos Grupos. 
o NÃO COMEÇA MUITOS GRUPOS EM UMA VEZ, DE QUALQUER MODO NÃO PODE 

MODELAR E ASSISTIR PARA ELES COMO COMEÇAM SEUS PRÓPRIOS GRUPOS. 
 
REPRODUÇÃO DE GRUPOS SE TODOS OS GRUPOS COMEÇAM UM GRUPO TODOS OS ANOS: 
 

 

Ano 1 = 1 Ano 11 = 1,024 Ano 21 = 1,048,576 
Ano 2 = 2 Ano 12 = 2,048 Ano 22 = 2,097,152 
Ano 3 = 4 Ano 13 = 4,096 Ano 23 = 4,194,304 
Ano 4 = 8 Ano 14 = 8,192 Ano 24 = 8,388,608 
Ano 5 = 16 Ano 15 = 16,384 Ano 25 = 16,777,216 
Ano 6 = 32 Ano 16 = 32,768 Ano 26 = 33,554,432 
Ano 7 = 64 Ano 17 = 65,536 Ano 27 = 67,108,864 
Ano 8 = 128 Ano 18 = 131,072 Ano 28 = 134,217,728 
Ano 9 = 256 Ano 19 = 262,144 Ano 29 = 268,435,456 
Ano 10 = 512 Ano 20 = 524,288 Ano 30 = 536,870,912 
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MASS E MULTIPLICAÇÃO DE GRUPO 
 
 

                           
 
 

• Todos os lideres dos Grupos irão se reunir para o progresso de desenvolvimento da liderança e 
datas de treinamento durante o ano.   

• Os Grupos se encontram toda semana.  Isto é onde a vida do discipulado ocorre. Todos os Grupos 
de uma cidade ou região também podem se reunir para serviços de celebração ou um evento de 
divulgação, uma vez ao mês, uma vez a semana ou para um feriado especial ou evento. 

O BB leva Z a Cristo é Z e uma pessoa de paz. Depois de 
aprender “PORQUE? QUEM? COMO?” a lição inicial do 
discipulado, Z é capaz de reunir alguns amigos e familiares 
juntos para começar um novo Grupo. Os BB’s ainda são parte 
do Grupo original, mas eles também estão modelando e 
ajudando Z conforme ele começa seu novo Grupo. Depois 
disto, O BB’s entra em fase de observação do discipulado com 
Z para ter certeza que Z está fazendo o que ele deveria fazer. 

O amigo de Z; M, já é Cristão. M pergunta a Z se ele pode se 
juntar ao seu grupo. Z diz, “Meu Grupo já está cheio, mas 
deixe-me ajudá-lo a começar seu Grupo com seus próprios 
amigos e familiares”.  Então Z modelou para M como fazer um 
Grupo e depois o ajudou. Z não é parte desse Grupo. Z só faz 
parte deste grupo durante a fase de modelamento e ajuda. 
[cerca de 2 meses] 

QQ está fazendo MASS com T e seu grupo. Esta é a 4ª 
geração do Grupo original [Grupo de BB’s]. Se você chegar a 
este ponto, você pode ser confiante sobre o DNA de 
multiplicação em andamento dos seus Grupos. 

Grupo de BB 
[1ª geração] 

 Grupo de Z 
BB está fazendo  MAWL 

[2ª geração] 
 

Grupo de M 
Z está fazendo MAWL 

[3ª  geração] 

Grupo de T 
QQ está fazendo MAWL 

[4ª  geração] 

A BB 

CC DD 

Z EE 

 

M NN 

   H P QQ 

G 

SS T 

WW U V 

FF 
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CAMINHADA DE ORAÇÃO 
  

A caminhada de oração deverá ser feita em grupos de dois a três, mas poderá ser feita também sozinha.  
Em grupos, você terá o benefício adicional de ouvir como Deus fala aos outros e isso poderá aprofundar e 
ampliar a sua própria vida de oração e habilidade de discernir os caminhos de Deus. Se você estiver em 
um grupo você deverá orar em voz alta para que os outros possam concordar com a sua oração. Se você 
estiver sozinho você poderá orar em silêncio, exceto quando você estiver orando pelos outros na presença 
deles. 
 

Há quatro maneiras principais para definir o que orar quando estiver fazendo a caminhada de oração: 
1. Observação: Vendo um triciclo no quintal, por exemplo, isso pode levá-lo a orar pelas crianças, 

pelas famílias, pelas escolas, pelo transporte, etc. A ideia é permitir que os sinais físicos te leve a 
ver além das circunstâncias, os propósitos que estão no coração de Deus. 

2. Pesquisa: Você poderá descobrir que existem áreas especificas na sua comunidade. Exemplo: 
áreas de criminalidade, injustiça ou de alta necessidade; ao fazer sua caminhada de oração. Estas 
questões podem ser abordadas em suas orações.  

3. Revelação: Você pode ter uma ideia ou uma visão do Espírito Santo que o guie a uma área 
específica na oração. 

4. Escritura: Você pode selecionar uma passagem da escritura anteriormente e permitir que esta 
passagem bíblica seja a sugestão do tema da oração. 

  

Preste atenção em particular aos seguintes tipos de lugares “Pontos de contatos”: 
Centro Governamental, Como Tribunais. 
Centro Comercial, como Shopping Center. 
Centro Educacional, como Escolas. 
Centro de comunicação, como Rádios. 
Centro Espiritual, como Igrejas, Mesquitas, Templos Maçônicos, etc. 

  

Procure oportunidades para você estar sensível as orações e orar por indivíduos ou grupos a quem você 
encontrar na sua caminha de oração. Você pode dizer “Eu/Nós estamos orando por esta comunidade. Há 
algo em particular que devemos orar por ela?” Depois de ouvir as respostas, você pode orar por suas 
necessidades. Depois de eles compartilharem, ore por eles imediatamente, se o Senhor lhe direcionar. 
Você pode orar por outras necessidades também e utilizar o seguinte acróstico (CLESE): 
 

Corpo (saúde) 
Labor (trabalho) 
Economia (finanças) 
Social (relacionamento) 
Espiritual 

  

Na maioria dos casos, as pessoas são gratas por sua preocupação. Se a pessoa não for cristã este 
sentimento de preocupação geralmente facilita a entrada para uma conversa espiritual, e as vezes, facilita 
compartilhar o testemunho e o evangelho que possibilitará a pessoa de fazer parte de um estudo bíblico, 
ou melhor ainda, de começar um estudo bíblico em sua casa. Se a pessoa já for cristã, você deve convidá-
la e apoiá-la para participar da caminhada de oração, usando a oração do acróstico CLESE. 
 

         PRÁTICA: Vá caminhada de oração em grupos de 2 ou 3. 
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RESUMO DO LANÇAMENTO DE GRUPOS  
 

• Pense em um Grupo de Lançamento Biglife como um grupo temporário Biglife que segue o formato 
do grupo três terços (3/3) e passa pela lição intitulada "Por que? Quem? Como? "E, em seguida, 
segue o "curso inicial" por cerca de 2-3 meses a fim de ajudar a equipar os crentes a sair e 
começar seu próprio Grupo Biglife. Esses tipos de grupos são formidáveis para as pessoas que não 
podem passar por um treinamento de 2 ou 3 dias ou preferem dividir o formato em seções 
semanais. 

 

• Se você tiver muitas pessoas que vêm a Cristo de uma só vez, ou durante um curto período de 
tempo, você também poderá utilizar estes Grupos de Lançamento para ajudar a treinar os novos 
crentes a fazer um grupo Biglife. Assim, eles poderão sair e começar novos grupos com seus 
amigos e familiares...mesmo que sejam novos crentes! 

 

• Eles se reúnem uma vez por semana como um grupo para percorrer as lições anexadas. 
 

• O conteúdo da lição deve ser dominado antes de prosseguir. Se o grupo não estiver praticando o 
conteúdo aprendido, então eles não devem prosseguir para a próxima lição, até que 75% do grupo, 
pelo menos, tente fazê-lo. Por exemplo: após a primeira aula, se a maioria do grupo não estiver 
compartilhando o seu testemunho em 3 minutos ou menos, ou ninguém do grupo estiver 
compartilhando seu testemunho com pessoas que eles conheçam, então você continuará 
aprendendo como fazê-lo antes da aula nº 2.  

 

• A maioria das aulas levará em torno de 2 horas após o formato de grupo 3/3. O tempo para cada 
aula dependerá de quão grande seja o grupo ou quantas pessoas compartilham para cada 
pergunta na parte de "Olhando para o alto". As duas primeiras aulas devem levar entre duas ou 
três reuniões para completar, especialmente se as pessoas não souberem como contar a sua 
história ou a história de Deus. As outras aulas podem ser feitas em uma única reunião, mas pode 
demorar duas aulas também. Mais uma vez, certifique-se que você está aprendendo o conteúdo 
do discipulado e colocando-o em prática como um grupo. Este é um currículo de discipulado 
baseado em obediência, não apenas um conjunto de lições para estudar. 

 

• Certifique-se de alternar a responsabilidade de liderar o Grupo de Lançamento, para que todos 
possam aprender a liderar. 

 

• No final dos 2-3 meses de reunir-se, cada pessoa terá começado, ou se comprometerá a iniciar um 
grupo próprio. O líder do Grupo de Lançamento irá depois seguir com os participantes enquanto 
eles começam seus próprios grupos Biglife. 
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COMO VOCÊ INICIA UM GRUPO DE LANÇAMENTO? 
 
        Use a Launch Group to start a discipleship making movement from within   
        your existing church or organization! 
 
 
PRÉ-REUNIÃO:  
Passar a visão para os cristãos existentes em sua igreja sobre como eles podem se tornar parte de um 
movimento de discipulado que percorra toda a sua cidade e nação! Em seguida, reúna-se em grupos de 
Lançamento. Para treiná-los como fazer discípulos que geram discípulos usando o cronograma abaixo. 
 
 
SEMANA 1:  
Comece com a lição inicial sobre Por que? Quem? Como? Você vai precisar de 2 horas para cada lição. 
 
 
SEMANA 2: (E SEMANAS SEGUINTES):  
Utilize o curso inicial e conecte-o em seu formato de Grupo que segue o processo em 3 partes de 
reuniões. Comece com a primeira lição desta semana, e depois passe para a próxima lição da semana 
seguinte, se o seu grupo estiver, na verdade, compartilhando suas histórias. Se não, permaneça na lição 
por mais uma semana ou duas até que todos saibam como compartilhar sua história. Há 8 lições em sua 
totalidade que você estudará usando este formato cada semana. 

 
• LIÇÃO 1: CONTE A SUA HISTÓRIA 
• LIÇÃO 2: CONTE A HISTÓRIA DE DEUS 
• LIÇÃO 3: SEGUE E PESQUE 
• LIÇÃO 4: BATISMO 
• LIÇÃO 5: A BÍBLIA 
• LIÇÃO 6: FALANDO COM DEUS 
• LIÇÃO 7: TEMPOS DIFÍCEIS 
• LIÇÃO 8: TORNE-SE A IGREJA 

 
 
O QUE FAZER COM NOVOS CRENTES?  
Se alguém recebe o evangelho, o aprendiz deverá passar pelo processo inicial de estudo, chamado Por 
que? Quem? Como? com eles, se o tempo permitir. Se não houver tempo, estabeleça um tempo para 
reunir-se mais tarde. Não traga o novo crente de volta para o Grupo de Lançamento. Isso anularia o 
fator obediência baseado no discipulado e na formação de novos líderes, porque os novos cristãos iriam 
começar a depender do líder do grupo de “treinamento”. Em vez disso, ajude o novo crente a formar um 
Grupo em torno de sua rede de relacionamentos, se possível. 
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PRINCÍPIOS DE DISCIPILADO E MULTIPLICAÇÃO 
 
QUE PRINCÍPIOS PODEM CONDUZIR A MAIS RÁPIDA MULTIPLICAÇÃO DE DISCÍPULOS QUE ACONTECEM? 
     
PRINCÍPIO #1 - Todos Preparados 
 

• Cada discípulo gera discípulo, Cada lar é um centro de treinamento, e cada igreja uma organização 
missionária! 

 
 
PRINCÍPIO #2 - Dupla Responsabilização 
 

• Ouve de Deus e obedece o que Ele te revela 
 

• Compartilhe com outras pessoas     
 
          “Discipulado, patinho” Jesus é o pato-mãe. Estamos todos seguindo atrás dele. Você não tem      
           que ser um pato maduro para levar os outros atrás de você ... você só precisa estar um passo à  
           frente. 

 
 
 
PRINCÍPIO #3 - Todo discípulo ele se auto alimenta    

1. ESCRITURA 
 

2. ORAÇÃO 
 

3. VIDA DO CORPO [reunião com outros crentes] 
 

4. PERSEGUIÇÃO E SOFRIMENTO    
 
 
PRINCÍPIO #4 - Os olhos para ver onde o Reino não se encontra. 
 

• Aonde você está o Reino de Deus faltando? Como você vai começar a trabalhar nessas novas 
áreas? Nós sempre precisamos estar procurando por lugares onde o Reino não está. 

 
• Jesus ama o mínimo, o último e o perdido. Busque intencionalmente essas pessoas. 

  

Somos responsáveis 
perante Deus e as 

pessoas. 
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INVESTINDO EM ALGUNS 
• Com quem você passa o tempo?  Aqueles que estão aplicando e transmitindo o que você lhes 

ensina! 
• Treine qualquer pessoa que esteja disposta a ser treinada, mas faça o acompanhamento com o 

frutuoso. 
• Derrame profundamente em alguns que vão derramar profundamente em alguns. 

 

O PREÇO A PAGAR 
• Se você viver estes princípios de discipulado, você será perseguido ou sofrerá ataques espirituais. 

o 2 Timóteo 3: 11-12 e Romanos 8:17 
• Deus pode resgatar esses ataques embora e trabalhá-los para o bem. 

o Romanos 8:28 
 

COMPARTILHANDO ESTES PRINCÍPIOS 
• Depois de ter conseguido fazer as coisas que acabou de aprender, com quem as partilha? 

o É melhor compartilhá-los com novos crentes ou pessoas mais jovens. Quanto mais velha 
for uma pessoa ou mais tempo for um cristão, menor será a probabilidade de eles estarem 
abertos a uma nova forma de discipulado. O mesmo se aplica às organizações e às igrejas. 
Quanto maiores eles são ou quanto mais tempo eles têm sido em torno de, menos abertos 
à mudança que será. 

o Lucas 5: 36-39 
• Insatisfação com o status quo + Conhecimento de uma maneira melhor + conhecimento de como 

dar os primeiros passos> Inércia para que as pessoas implementem o treinamento. 
• Coloque sempre em prática o que lhe foi ensinado e faça você mesmo antes de dizer a outras 

pessoas que o façam. Além disso, não mude o que você tenha ensinado demais, caso contrário não 
vai funcionar! 

 

 
 
 
 
 
 

PENSAMENTOS FINAIS 
• Queremos trabalhar para Grupos que se reproduzam. Se você começar um Grupo que não se 

reproduza, não se preocupe! Basta tentar novamente. Ainda é uma luz na escuridão! 
• Um atleta famoso disse uma vez: "Você vai perder 100% dos tiros que você nunca toma!" 

o Então fique sujo as mãos! Não tenha medo de cometer um erro. 

INFORMATION 

IMITATION 

DANGER
!!! 

INNOVATION 
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RECURSOS 
 

QUANDO E COMO USAR OS RECURSOS 
 

Os grupos 3/3 podem ser usados com os não-Cristãos (Curso de Descoberta, Curso Esperança, Curso 
Sinais de João) ou com discípulos (Curso do Iniciante ou Curso de Fortalecimento) como uma forma de 
incentivar o seu progresso em sua jornada espiritual. Peça a um grupo que faz parte da sua comunidade 
espiritual primária para se reunir em sua casa ou em qualquer outro lugar de sua preferência. Em todo 
tempo, seja o modelo para o grupo e ajude alguém, temporariamente, a iniciar um novo grupo. Isso deve 
ser feito onde eles escolherem o local. Os novos seguidores de Cristo devem passar pelo curso inicial. 
 

 
A folha da Rede de Relacionamento deve ser utilizada imediatamente com as pessoas as quais você leva 
a Cristo. Pode também ser utilizada com os discípulos como uma ferramenta para ajudá-los no seu 
crescimento. Ela deve ser utilizada também para si mesmo e atualizada uma vez por ano.  
 

 
As ferramentas da minha história e a história de Deus (compartilhando o seu testemunho e o 
evangelho) deve ser utilizada imediatamente com as pessoas que você leva ao Senhor. Pode ser também 
utilizada com os discípulos como uma ferramenta para ajudá-los em seu crescimento. Você também deve 
usá-la para você mesmo uma vez ao ano e renovar suas próprias habilidades. 
 
 
A caminhada de oração deve ser usada de acordo com as necessidades. Adquira o hábito de fazer a 
caminhada de oração regularmente você mesmo. Também considere fazê-la com os irmãos, como uma 
forma de ajudá-los a crescer em sua vida espiritual. 
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COMPROMISSOS – PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES 
 
     PRÁTICA: Entre os nomes das pessoas da sua REDE DE RELACIONAMENTO nos espaços    
          abaixo: 
 
Eu compartilharei minha história (testemunho) e a história de Deus (o evangelho) com as seguintes 
pessoas: 
 
 
 
Eu convidarei as seguintes pessoas para começar um grupo de 3/3 comigo: 
 
 
 
Eu desafiarei as seguintes pessoas para começar os seus próprios grupos de3/3 e equipá-los a fazê-lo: 
 
 
 
Eu convidarei as seguintes pessoas a participar do grupo 3/3 Esperança, Sinais de João, ou Grupo de 
Descoberta: 
 
 
 
Eu convidarei as seguintes pessoas a participar da caminhada de oração comigo: 
 
 
 
Eu apoiarei as seguintes pessoas a compartilhar a sua história e a história de Deus e a fazer uma lista 
de 100 pessoas na sua rede de relacionamento: 
 
 
 
Eu farei a caminhada de oração a cada ____________________. 
 
Outros compromissos: 
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RECURSOS BIGLIFE 
 
SITE DA INTERNET:  www.big.life 
 
 

DOAÇÃO: Se você gostaria de ser um mantenedor deste ministério Biglife para ajudar-nos a continuar 
nossa missão de capacitação dos irmãos ao redor do mundo, para alcançar e discipular seu próprio povo 
para Jesus Cristo, você pode doar pelo nosso website e preencher cheques pagáveis a “Biglife” e enviá-los 
a: 
 

Biglife 
PO Box 110431 
Naples, FL 34108     

 
 

ORAÇÃO: Você pode se inscrever para receber semanalmente nosso e-mail de oração ou para um tempo 
específico para orar a cada semana em nosso muro de oração. Ambos podem ser encontrados em nossa site da 
internet. 
 

 
TREINAMENTO:  Você pode enviar um e-mail para Biglife se precisar de materiais de treinamento ou 
outros recursos que você não pode encontrar no nosso site na seção de treinamento.  Você pode entrar 
em contato com Biglife sobre o treinamento de você ou de outros que você conhece, enviando um e-mail 
para:  training@big.life 
 

 
MANUALES DE TREINAMENTO E RECURSOS:  
https://big.life/training/ 

 
TREINAMENTO ONLINE: 
www.zumeproject.com 

 
FORMAÇÃO PARA MIÚDOS:  
www.gamelife123.com  

 
 
 

ANEXO: 
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BATISMO 
 

O batismo é a imagem do evangelho unindo-nos simbolicamente com a morte, sepultamento e 
ressurreição de Jesus Cristo. E sempre está relacionado com a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. O 
batismo por si só não é um ato de salvação, mas é uma união de fé como um ato de confissão a Deus que 
resulta em seguir a Jesus Cristo como Senhor. (Romanos 10:9-10) 
 
Leia o livro de atos: O que aconteceu?  
 
Atos 2:37-41; 8:12-13; 8:35-38; 9:17-19; 16:13-15; 16:30-33; 18:8; 22:14-16  
 
  
4 PERGUNTAS:  

1. Quem recebe o batismo? (Atos 2:38)  
2. Quando que eles recebem o Batismo? (Calendário x Cronômetro)  
3. Quem faz o Batismo? (Mateus 28:19, João 4:2, Atos 8:35-38; 10:47-48)  
4. Como fazemos o Batismo? (Marcos 1:9-10)  

  
Se você precisar ser batizado, quem o batizará e quando? Se você já foi batizado, você seguiu o 
modelo/ordem do batismo bíblico, ouviu, creu e foi batizado? Você precisa esclarecer isto? 
 
Na Bíblia, o batismo acontece logo depois que uma pessoa escolhe se arrepender e seguir a Cristo. 
Normalmente, a horas da pessoa que vem à fé em Jesus. 
 
 
INSTRUÇÕES PARA O BAPTISMO 
Enquanto estiver em água de profundidade suficiente (3 pés é bom), peça à pessoa que está sendo 
batizada que segure a mão esquerda com ambas as mãos. Coloque sua mão direita em suas costas. Faça-
lhes estas duas perguntas e deixe-as responder afirmativamente: 
 

"Você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É sua intenção obedecer e servi-Lo como 
seu Rei pelo resto de sua vida? " 

 
Então diga o seguinte: 
 

"Com base na sua profissão de fé no Senhor Jesus, eu agora vos batizo em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo". 

 
Tê-los dobrar os joelhos e inclinar-se para trás como você baixá-los na água com a mão esquerda, 
movendo suas mãos e as suas até o rosto, e apoiá-los com o seu direito, movendo-o de costas para a 
parte de trás da cabeça. Submerja-os completamente na água. Em seguida, levante-os para fora da água. 
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CEIA DO SENHOR / COMUNHÃO: 
  

1. Prepare o pão e o suco de uva ou vinho. 
 

2. Peça o seu grupo/igreja para passar um tempo em meditação silenciosa confessando os seus 
pecados. 

 
3. Leia 1 Coríntios 11:23-24 "Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor 

Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; e, tendo dado graças, partiu-o e disse: "Este é o 
meu corpo, que é para você; fazei isto em memória de mim.”  

 
4. Peça aos membros do seu grupo/igreja para comer o pão. 

 
5. Continue a ler 1 Coríntios 11:25 "Da mesma maneira que Ele tomou também o cálice, depois da 

ceia, dizendo: ‘Este cálice é a nova aliança no meu sangue; fazei isso, todas as vezes que 
beberdes, em memória de mim'." 

 
6. Peça aos membros do seu grupo/igreja para beber o suco de uva ou vinho. 

 
7. Continue a ler 1 Coríntios 11:26 “Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste 

cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." 
 

8. Termine a Ceia do Senhor em oração/ou cantando uma canção. 
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ENCONTRO DE GRUPOS FORMATO PARA NÃO-CRENTES  
 

Esta é a versão simplificada do Grupo de não-crentes usando o processo três terços [3/3]. 
Sempre tente faz o três terços com eles, mesmo que você tenha que modificá-lo desta maneira 
para que passe o exemplo correto para o crescimento espiritual deles. Lembre-se, você quer ensinar as 
pessoas a ouvir, obedecer, e passar adiante para outros o que eles estão aprendendo. Outros elementos 
como visão e praticar devem ser acrescentados o mais cedo possível se você pensar que os não-crentes 
no Grupo já estão preparados para eles. 
 
OBS: Tente pegar diferentes pessoas no seu Grupo para facilitar seu tempo juntos usando o formato 
abaixo para que eles não se tornem dependentes com a sua liderança toda semana. Você pode copiar e 
colar as perguntas abaixo em um novo documento ou escrevê-las em um pedaço de papel e dar para a 
pessoa que você quer que lidere a discussão. Isso vai lhe ajudar a criar líderes. 
    
               OLHAR PARA TRÁS 
      

        Cuidado. Um tempo para compartilhar um lanche, uma refeição, as histórias da semana, ou uma 
resposta de oração (uma música!). – Pergunte: “Como estão todos indo no seu relacionamento com Deus?” 
se alguém estiver tendo dificuldade, ore por ele ou ela ou invista uns minutos a mais cuidando da pessoa.  
Passe algum tempo na adoração como o Espírito Santo leva. 
      

        Check-up.      
Faça uma pergunta como, “ Semana passada você disse que a passagem falou com você e você 
mencionou o que você precisava fazer sobre ela. Você foi capaz de fazer o que você precisava 
fazer? 

     

               OLHANDO PARA O ALTO 
 

        Orar. Falar com Deus de maneira simples. Peça a Deus para revelar a passagem bíblica.  
      
        Leitura e Discussão (da passagem bíblica selecionada) 

      Pergunte: “O que lhe interessou a respeito da passagem?” 
      Pergunte: “O que você achou difícil sobre esta da passagem?”   

        Leia a passagem selecionada de novo.     
      Pergunte: “O que esta passagem nos ensina sobre as pessoas?” 
      Pergunte: “O que esta passagem ensina a respeito de Deus?” 

      

                                                             OLHANDO PARA FRENTE 
      

                          OBEDEÇA - TREINE - COMPARTILHE Peça alguém do seu grupo para orar para que o    
           Espírito Santo lhe mostre como responder estas perguntas, faça o compromisso e anote-o.   
 

 Como esta passagem fala com você pessoalmente?  Tem algo que você precisa fazer sobre ela? 
 Você pode pensar em alguém que você precise compartilhar isso para ajudá-lo a conhecer Deus         
 melhor? 

+ 
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OS CURSOS DE ESTUDO DE GRUPOS 3/3 PARA OS CANDIDATOS 
 
Use as seguintes passagens para parte “OLHANDO PARA O ALTO” do seu grupo. O seu 
grupo talvez precise mais do que uma reunião para algumas passagens.  
 
 
CURSO ESPERANÇA (PARA OS CANDIDATOS) 

1. Esperança para o pecador: Lucas 18:9-14 
2. Esperança para o necessitado: Lucas 12:13-34 
3. Esperança para o desertor: Lucas 15:11-32 
4. Esperança para o perdido: Lucas 19:1-10 
5. Esperança para o abatido: João 11:1-44 
6. Esperança para os que buscam: João 3:1-21 

 
 
SINAIS DE JOÃO (PARA OS QUE BUSCAM) 

1. Transformando a água em vinho: João 2:1-12 
2. A cura do filho de um oficial do rei: João 4:43-54 
3. A cura do paralítico: João 5:1-17 
4. Alimentação de quase cinco mil: João 6:1-14 
5. Andando sobre as águas: João 6:15-25 
6. A cura de um cego de nascença: João 9:1-41 
7. Ressuscitando Lázaro dentre os mortos: João 11:1-46 
8. Jesus é o único caminho para o Pai: João 14:1-11 
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CURSO DE DESCOBERTA 
 

(PARA OS GRUPOS QUE PRECISAM DE CONHECIMENTO BÍBLICO INTIMIDADE E APOIO). 

Use as seguintes passagens para o grupo "OLHANDO PARA O ALTO" Seu grupo pode precisar de mais do 
que uma reunião para algumas das passagens. 
 

DESCOBRIR DEUS - QUEM É DEUS E COMO ELE É 

1. Criação - Gênesis 1 
2. Criação do homem – Gênesis 2 
3. Desobediência do homem - Gênesis 3 
4. Noé e o diluvio - Gênesis 6:5-8:14 
5. Promessa de Deus a Noé - Gênesis 8:15-9:17 
6. Deus fala a Abraão- Gênesis 12:1-7; 15:1-6 
7. Deus é santo (sem pecado) - Levítico 19:2; Deuteronômio 32:3-4 
8. Mandamentos de Deus ao seu povo - Êxodo 20:1-21 
9. Davi torna-se rei dos descendentes de Abraão - 1 Samuel 16:1-13; 2 Samuel 7:1-28 
10. O rei Davi e Bate-Seba- 2 Samuel 11: 1-27  
11. A história de Nathan - 2 Samuel 12:1-25 
12. O arrependimento de Davi, pelo pecado que cometeu - Salmos 51:1-17 
13. Deus promete que um Salvador virá - Isaias 53 

 

DESCUBRA JESUS - QUEM É JESUS E PORQUE ELE VEIO 

1. O Salvador nasceu - Mateus 1:18-25 
2. Batismo de Jesus - Mateus 3:7-9, 13-15 
3. A cura do endemoninhado - Marcos 5:1-20 
4. Jesus nunca perde suas ovelhas - João 10:1-30 
5. Jesus cura o cego - Lucas 18:31-42 
6. Jesus e Zaqueu - Lucas 19:1-9 
7. Jesus e Mateus - Mateus 9:9-13 
8. Jesus não tem pecado - Hebreus 4:14-16; 10:1-14 
9. Jesus é o único caminho - João 14:1-15 
10. A descida do Espirito Santo - João 16:5-15 
11. A última ceia - Lucas 22:14-20 
12. A prisão e julgamento de Jesus- Lucas 22:47-53; 23:13-24 
13. A execução de Jesus - Lucas 23:33-56 
14. A ressurreição de Jesus - Lucas 24:1-7, 36-47; Atos 1:1-11 
15. Jesus voltará um dia para julgar o mundo - 1 Tessalonicenses 4:16-17; Mateus 25:31-46 

 

DESCUBRA A VIDA CRISTÃ - COMO DEVEMOS VIVER COMO CRISTÃOS? 

1. Nós nos tornamos cristãos quando cremos em Jesus e nos arrependemos de nossos pecados - 
Atos 2:36-41 

2. Com a certeza da salvação - 1 João 5:11-13; Efésios 1:13-14 
3. Com a certeza do perdão - 1 João 1:9 
4. Com o Espírito Santo vivendo em nós - João 14:15-18; Tito 3:4-6 
5. Com o Espírito Santo produzindo frutos em nossas vidas - Gálatas 5:22-23 
6. Em comunhão com outros cristãos - Atos10:24-25 
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7. A sós com Deus (oração e lendo sua palavra) - Marcos 1:35; Salmos 19:7-11 
8. Na vitória sobre o pecado - 1 Pedro 1:13-25; 2:1-3 
9. Vivendo em amor- Mateus 22:36-40; 1 Coríntios 1:1-7 
10. Fazendo discípulos e ensinando-os a obedecer os mandamentos de Jesus - Mateus 28:19-20 
11. Dando generosamente - 1 Coríntios 16:1-2; 2 Coríntios 9:6-8 
12. Utilizando os dons espirituais que Deus nos deu - Romanos 12:1-8  

 
  
 
 
CURSO DE FORTALECIMENTO 

 
PARA NOVOS CRENTES OU GRUPOS QUE NESCESSITAM FOCAR NO DISCÍPULADO 
(Estudo da lição 1.1 da primeira semana 1.2 da segunda semana e assim por diante) 
 
Aprendendo a obedecer os 7 mandamentos básicos de Jesus. Continue compartilhando de Jesus 
com as pessoas em sua lista. 

1. Aprender e fazer - João 14:15-21 
2. Arrependa-se. Creia. Siga. Marcos1:14-17, Efésios 2:1-10 
3. Seja batizado - Mateus 28:19, Atos 8:26-38 
4. Ame a Deus. Ame as pessoas - Lucas 10:25-37 
5. Fale com Deus - Mateus 6: 9-13. Aprenda e pratique a oração-modelo de Jesus 
6. Relembrar e comemorar Jesus - Lucas 22:14-20, 1 Coríntios 11:23-32 
7. Dê - Atos 4:32-37 
8. Compartilhe - Mateus 28:18-20 

 
Siga como eu sigo - Fazer discípulos. Transmita aos outros o que você aprendeu. Ensine os outros a 
transmiti-lo. 

1. Busque um discípulo (Timóteo era discípulo de Paulo)) - 2 Timóteo 1:1-14 
2. Passe o que você aprendeu para os outros; E ensina-os a fazer o mesmo - 2 Timóteo 2:1-4, 14-16 
3. Continue o que você aprendeu; Cuidado com os falsos mestres - 2 Timóteo 3:1-17 
4. Suporte e esteja preparado - 2 Timóteo 4:1-8 

 
Multiplique seu grupo Biglife - Reúna seus discípulos para novos grupos. 

1. Comece a planejar; procure a pessoa de paz - Lucas 10:1-11. Ouça as instruções de Jesus de como 
você inicia um novo grupo. 

2. Reunir - Atos 2: 36-47 
3. Pessoa de Paz (parte 2) - Marcos 5: 1-20 busque pessoas dispostas a compartilhar sua história e a 

história de Jesus. Comece um grupo com essa pessoa e seus amigos e familiares. 
4. Quem está disposto - Mateus 13: 1-9, 18-23 
 

Lidere - Aprenda a liderar um grupo Biglife. 
1. Modelo (lidere assim) - João 13: 1-17 
2. Modelo (não lidere assim) - 3 João 5-14 
3. Auxilie - Mateus 9: 35-38; 10: 1 
4. Cuide - Mateus 10: 5-14 
5. Sair - Mateus 25: 14-30 
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Ide: Local - Saiba como alcançar a sua comunidade local. 

1. Ide: local - Atos 1: 1-8 
2. Ajude os pobres. Compartilhe a Boa Notícia - Lucas 7: 11-23 
3. Vá para onde Deus envia - Atos 10: 9-48 
4. Vá com um plano - Atos 13: 1-3, 32-33, 38-39; 14: 21-23, 26-27 

 
Ide: Global - Saiba como alcançar até os confins da terra. 

1. Ide: Global - Atos 1: 1-8, Mateus 28: 19-20 
2. Vá para onde Deus envia - Atos 8: 26-40 
3. Deus ama a todas as nações - João 4: 4-30, 39-41; Apocalipse 7: 9-12 
4. Vá com um plano - Atos 13: 1-3, 32-33, 38-39; 14: 21-23, 26-27 

 
Lembre-se do básico - Saiba o que fazer quando você se reunir 

1. Jesus é o primeiro - Filipenses 2: 1-11 
2. Fale com Deus - Mateus 6: 5-15 
3. Comunidade - Hebreus 10: 23-25 
4. A Bíblia - 2 Timóteo 3: 10-17-46 

 
Compromisso - Aprenda a se fortalecer e continuar seguindo a Jesus. 

1. Desobediência - Jonas 1 
2. Compromisso - Jonas 2 
3. Obediência - Jonas 3 
4. Obedeça fielmente - Jonas 4 

 
 
 
O QUE HÁ ADIANTE? Escolha suas próprias passagens bíblicas e continue a se reunir em grupos. Use 
as mesmas perguntas e formato de reunião de grupo. 
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POR QUE Deus nos salvou? Porque Ele nos ama! Ele 
também quer que compartilhemos esta boa notícia 

com os outros! 
 

OS QUATRO COMANDOS. [MATEUS 28:19-20] 
1. Ide 
2. Fazei discípulos  
3. Batizando-os 
4. Ensinando-os a guardar 

 

AS QUATRO CHAMADAS 
1. A chamada do alto: Marcos 16:15 
2. A chamada de baixo: Lucas 16:27-28 
3. A chamada de dentro: 1 Coríntios 9:16-17 
4. A chamada de fora: Atos 16:9 

 

 

      QUEM? A rede de relacionamento 
 

Faça uma lista de 20 pessoas que não tenham 
relacionamento com Deus. Ore pelos nomes da lista e 
peça a Deus para mostrar-lhe 5 pessoas com as quais 
você pode compartilhar a sua história e a história de 

Deus na próxima semana. 
 

 

COMO? Compartilhe sua história 

   
 
 
 
 
 

 

   

   
   ?  
 

 

COMO? Compartilhe sua história 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              GRUPO DE DISCIPULADO [3/3]  
 

  OLHAR PARA TRÁS 
 
 

Cuidado e adoração 
 
 

Check-up 
     

Como você tem obedecido? 
 
A quem você tem treinado? 
 
Com que você tem compartilhado a sua  
história ou a história de Deus? 

 

Visão - multiplique discípulos e grupos 
 
 

 
OLHANDO PARA O ALTO 

 
Orar 

 
Leitura e Discussão 

      
 O que lhe interessou? 
 O que você achou difícil? 

 
 
 

Leitura e Discussão 
 

O que nos ensina sobre as 
pessoas? 
 

O que ensina a respeito de Deus? 
 
 
 

 

 OLHANDO PARA FRENTE 
 
          Ore e ouça Deus; obedecer o que ele diz 

 

   

 
 

                    Pratique – dramatizem como você vai 
obedecer ou recontar a lição de hoje 
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Sua vida depois de 
ter aceito a Jesus 
e a diferença que 
ele fez em sua vida Peça uma resposta, ou apenas 

compartilhe a história de Deus 

Sua vida antes de 
conhecer a Jesus 

 

Porque você escolheu 
seguir a Jesus 

PECADO 

 
O 

PROJETO 
PERFEITO 
DE DEUS 

QUEBRADA 
 

IR 

MUDAR E  
CRER 

      JESUS 

CRESCER 


