
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e 

comprometida com a grande comissão para 

comunicar o evangelho de todas as maneiras e 

formas possíveis,  

 

Discipulado como característica da Igreja  

Discipulado é reprodução de qualidade que assegura que o processo 

da multiplicação espiritual continuará de geração a geração. 

É o processo pelo qual somos formados e treinados para produzir 

Cristo 

Gálatas 4:19 “Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de 

parto, até que Cristo seja formado em vós”. 

O objetivo dessa formação é uma identificação tão completa 

com Cristo: 

• A mente de Cristo passa ser a nossa mente  

I Co.2.16 “Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa 

instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo”. 

• A vida de Cristo passa a ser a nossa vida  

Gl.2.20 “logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; 

e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de 

Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim”. 

• A ética de Cristo passa a ser a nossa ética  

I Jo.2.6 “aquele que diz que permanece nele, esse deve também 

andar assim como ele andou”. 

• A sentimento de Cristo passa a ser o nosso sentimento 

Fp.2.5 “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em 

Cristo Jesus”. 

 

Existe alguma questão em você que não se parece com Cristo?  

Você já experimentou essa sensação de cuidar de alguém com 

tamanha intensidade como o apóstolo Paulo? 

Que tal começar um processo de oração pessoal para que Deus 

mostre a você um caminho para o discipulado intencional com 

alguém? 

 

Orem por isso! 

 

T E X T O  

 

João 15.8 “Nisto é 

glorificado meu Pai, em 

que deis muito fruto; e 

assim vos tornareis meus 

discípulos”. 

INICIE ORANDO TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO DA 

PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe por 

último as programações e atividades 

da Igreja 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


