#DEUSPRESENTEEMNÓS
Projeto: RDC - Rede de Discípulos de Cristo

Ser uma referência para o
mundo de uma igreja que
discípula os seus membros
através do evangelho de Jesus
Cristo.

Discipularmos uns aos outros
e pregarmos o evangelho aos
perdidos de forma intencional
para inclui-los no processo do
discipulado cristão.

Ref. I Cor. 15.1-19

Ref. Mt. 28.18-20

Deus na pessoa do Pai, Filho e
Espirito-Santo. Mt. 3.16-17
Bíblia. Jr. 1.12
Família. Gn. 12.3
Igreja. Mt.18
Celebrarmos a Deus. Atos 2.42-47
Ref. Mt.28.18-20; Jr.1.12; Gn.12.3;
Mt.18; Atos 2.42-47

Este projeto propõe a estruturação de toda a igreja por meio do discipulado, seguindo as
orientações bíblicas para edificação do corpo e cumprimento da grande comissão.

 O alvo da Rede de Discípulos de Cristo (RDC) é alcançar todos os membros da Igreja,
identificando assim as áreas da sua vida que precisam de amadurecimento para
suprir estás necessidades

 Mentoreá-los no processo de evangelização e discipulados de novos cristãos que
podem estar entre os membros das famílias, cristão não convertidos, colegas de
trabalhos, escolas e faculdades, assim como qualquer outra pessoa que Deus
coloque diante dos seus discípulos durante a caminhada cristã.

■ A Rede de Discipulado de Cristo acredita que quem
recebeu a autoridade para evangelizar e discipular os
novos cristãos foi a Igreja por intermédio de Jesus
Cristo, e que somente a Igreja tem o poder através do
Espirito-Santo para ser bem sucedida utilizando as
escrituras para conduzir os homens a reconhecer a
necessidade de arrependimento do pecado e
receberem a vida eterna, e serem transformados a
imagem de Jesus no processo do discipulado até o dia
da sua vinda.

Etapas:
I. Pregações intencionais sobre importância do
discipulado de Cristo;
II. Desafiar membros da Igreja para fazerem parte
da Rede de Discípulos de Cristo;
III. Treinar por meio de cursos os discípulos da
Rede de Discípulos de Cristo;

IV. Estruturar a rede de discípulos de Cristo da Igreja
local – (GD -Grupos de Discipulados;
LÍDERES
SUPERVISORES

 Método:

OS DOZE

•discipulam até doze discípulos

•assumem o compromisso de discipularem cada um mais dois discípulos, sendo
um cristão em processo de amadurecimento espiritual e outro pré-cristão no
processo de se tornarem discípulos de Cristo.

•O critério para estruturação de discípulos e discipuladores, será a
obrigatoriedade dos cursos, e o nível de maturidade espiritual dos candidatos
demonstrado no perfil caminho do discipulado, seguindo a aprovação pastoral.

V. Definir o ciclo do discipulado contendo:
Datas dos encontros da supervisão do discipulado,
Evento para a conquista de novos discípulos,
Encontros de discipulado,
Congressos revitalização
Cursos do CCD.

VI. Avaliação da Rede de Discipulado de Cristo.
■ Supervisores;
■ Discipuladores;
■ Discípulos;
■ Cursos;
■ Eventos;
■ Congressos;
■ Material utilizado;

.................
O discipulado acontece após o encontro: “Conquistando novos
discípulos”, e a partir do momento em que os discipuladores e
discípulos entre em acordo para começar o discipulado, o perfil é
traçado e as datas dos encontros intencionais são estabelecidas,
assim como áreas espirituais que serão tratadas durante os
encontros.

Salvação;
Disciplinas cristã;
Família;
Finanças;
Colocando o seu passado no devido lugar;
Situações que podem surgir através do perfil do candidato
ao discipulado;

Pastor se envolverá diretamente na direção, supervisão e discipulado dos supervisores
de discipulados, assim como de novos convertidos na rede de discípulos de Jesus Cristo.
É papel do pastor juntos com a sua equipe treinar e equipar as redes de discípulos de
Cristo com material e orientação acerca do discipulado de cristão e novos convertidos,
assim como buscar meios para manter os discipuladores motivados por meio de
encontros de comunhão, oração e estudos bíblicos.

Irmãos com maturidade espiritual para começar o trabalho de discipulado;
Material bíblico para treinamento; Salas para treinamento e discipulado.

Pregações intencionais sobre importância do discipulado de Cristo;
Desafiar membros da Igreja para fazerem parte da Rede de Discípulos de
Cristo;
Treinar por meio de cursos os discípulos da Rede de Discípulos de Cristo;

Estruturar a rede de discípulos e iniciar o ciclo do discipulado de Cristo.

Riscos:
Soluções:

• O grande risco é que nem todos
os membros da igreja desejem
entrar no processo do
discipulado.

• Mapear os motivos e esclarecer a
visão; trabalhar com os que se
engajarem no trabalho buscando
aumentar a rede de discípulos.

 Quantas pessoas estarão envolvidas na supervisão dos
discipuladores?
 Quantas pessoas estarão envolvidas no discipulado de cristãos
e novos convertidos?
 Quantos novos cristãos serão alcançados ao longo de um ano?

1. Escrever o testemunho de salvação utilizando as três perguntas: Quem você era antes
de conhecer a Jesus? Como você conheceu a Jesus? O que mudou em sua vida?
2. Ser membro comprometido com a Igreja através da presença no mínimo em duas
atividades na semana, fiel nas contribuições;
3. Os casados devem ter aprovação do cônjuge como alguém equilibrado em sua vida
familiar, profissional, financeira, assim como bom testemunho da sociedade;
4. Jovens e adolescentes devem ter aprovação do pastor, e dos pais quando cristãos,
assim como bom testemunho diante da Igreja, sociedade e família;
5. Irmãos recasados, divorciados, viúvos e outros, serão analisados caso a caso, mas em
todos os casos será necessário demonstração de uma vida transformada e
consagrada em Jesus Cristo;
6. Ter feito todos os cursos oferecidos pela Igreja;
7. Responder o questionário sobre o perfil espiritual, submetendo-se assim o
discipulado pastoral.

1. Escrever o testemunho de salvação utilizando as três perguntas: Quem você era antes de conhecer a
Jesus? Como você conheceu a Jesus? O que mudou em sua vida?
2. Se membro comprometido com a Igreja através da presença no mínimo de uma vez por semana;
3. Ler a bíblia e ora regulamente;
4. Se fiel nas contribuições;
5. Os casados devem ter aprovação do cônjuge como alguém equilibrado em sua vida familiar,
profissional, financeira, assim como bom testemunho da sociedade;
6. Jovens e adolescentes devem ter aprovação do pastor, e dos pais quando cristãos, assim como bom
testemunho diante da Igreja, sociedade e família;
7. Irmãos recasados, divorciados, viúvos e outros, serão analisados caso a caso, mas em todos os casos
será necessário demonstração de uma vida transformada e consagrada em Jesus Cristo;
8. Ter feito todos os cursos oferecidos pela Igreja;
9. Responder o questionário sobre o perfil espiritual, submetendo-se assim ao discipulado feito pelos
supervisores de discipulado.

1.Responder o questionário sobre o
perfil espiritual, submetendo-se assim
ao discipulador.

1. Você é salvo em Jesus Cristo? Está disposto a escrever e testemunhar o seu encontro com Jesus Cristo e o que mudou
em sua vida?
2. Você é um membro comprometido com a Igreja? Assinale as questões a baixo.
 Quantos trabalhos presenciais você participa na semana?
 Você ler a bíblia regulamente? Quantos dias na semana?
 Você ora regulamente? Quantos dias na semana?
 Você contribui mensalmente com a Igreja?
3. Sua esposa (o), Pais ou responsáveis confirmam a sua vida como um cristão que dá um bom testemunho de Cristo?
4. Sua esposa (o), Pais ou responsáveis concordam que você ocupe a função de supervisor de discipulado ou
discipulador?
5. Você tem algum problema de relacionamento com algum irmão da igreja que precise ser resolvido?
6. Você tem alguma pendência com a justiça ou instituição de crédito?
7. Você tem algum problema relacionado ao seu passado antes de conhecer Jesus Cristo que precisa de cura espiritual?
8. Você está disposto a ser discipulado e cumprir todo o acompanhamento espiritual que será proposto pelo seu
discipulador?

I. Você é salvo em Jesus Cristo? Está disposto a escrever e testemunhar o seu encontro com Jesus Cristo e o que
mudou em sua vida? Sim ou não
II. Você tem problemas familiar em quais áreas? Assina a baixo.

Temperamento?
Intimidade?
Comunicação?
Entender o seu papel na família?
Obs. Fique à vontade para escrever outra área que não foi sugerida para melhor ajudarmos.
I. Você tem alguma pendência com a justiça ou instituição de crédito?
II. Você tem algum trauma ou passou por alguma situação que gostaria que fosse tratado com você neste
discipulado? Quais?
III. Você está disposto a ser discipulado e cumprir todo o acompanhamento espiritual que será proposto pelo seu
discipulador?

Acredito veementemente que este projeto: Rede de discípulos de
Cristo (RDC), fará a diferença nas igrejas que estão comprometidas
com evangelho para ajuda-los a discipular uns aos outros e
evangelizar e discipular os novos convertidos a andar cheios do
Espirito-Santo, e assim se parecerem com Jesus Cristo até o dia da sua
vinda.

Atos 2.42-47; Mateus 28.18-20; Lucas 10.1-24; Êxodo 17; II Tm. 2.1-9;
Tiago 5.

