ROTEIRO PARA O DISCIPULADO UM A UM
Este roteiro servirá como apoio ao discipulado um a um. Naturalmente não será possível abordar
todos os assuntos aqui contidos em uma conversa apenas. À medida que o discipulado se desenvolve,
o Espírito Santo direcionará como cada tópico será utilizado.

Relacionamento com Deus.
Como está?
Como ele se sente diante de Deus?
Como está o seu tempo sozinho com Deus?
Quanto tempo com Deus por dia?
Quando? Onde? Como?
Como é o seu tempo de oração?
Como é o seu tempo na Palavra de Deus?
Como ele cultiva sua intimidade com Deus?
Como está a prática do Jejum?
Como está a memorização de versículos?
Quantos livros tem lido por mês?

Relacionamento com a Família.
Vida conjugal
Cuidado mútuo entre os cônjuges (amando, agradando, suprindo necessidades, valorização, etc.)
Apoio ao ministério do cônjuge com oração, orientação, abrindo mão, cedendo, etc.

Vida íntima. Como vai?
Como se sente acerca de sua família? Filhos? Irmãos? Pais?

Vida com Filhos
Criando na admoestação do Senhor?
Disciplinando com paciência?
Vocês praticam o culto doméstico? Há momentos de oração/estudo juntos? Como é?
Você está intercedendo por eles?
Está ganhando a sua Família para Jesus?
Quanto tempo é tirado por dia com a Família?
Quanto tempo é tirado para investir na Família durante a semana?
Está andando em amor sem grosserias, palavras duras, ou gritos em casa com a esposa (esposo) e os
filhos?

Relacionamento com suas autoridades espirituais e outras autoridades.
Tem sido leal?
Tem sido submisso, além de obediente? Lembrando que aqui submissão fala de uma atitude
voluntária, e obediência fala de uma atitude imposta.
Reconhece que servi-los é como servir à Deus?
Há problemas com essas autoridades?

Relacionamento com companheiros no ministério
Tem sido leal?
Tem sido colaborativo?
Tem problemas com o sucesso alheio?
Tem havido problemas com algum deles?

Relacionamento com seus liderados (discípulos e ovelhas)
Como vão os discípulos?
Seus discípulos estão sendo bem cuidados?
Tem sido pesado cuidar de seus discípulos?
Há algum assunto que necessita ser reportado?
Para os novos convertidos?
Para os outros?
Está fazendo visitas? Como faz? (é importante que você, discipulador, faça visita com o seu discípulo
para demonstrar como fazer boas visitas. Vocês devem visitar pelo menos um não cristão e também
pelo menos um novo convertido juntos)

Relacionamento com pessoas do sexo oposto
Ele se sente tentado? Está tendo cuidado com seus pensamentos, palavras, ações, e olhos?
Tem alguma tentação de praticar qualquer ato sexual ilícito ou qualquer outro tipo de pecado?

Relacionamento com dinheiro.
Compromisso de não amar ao dinheiro.
Compromisso de dar dízimos e ofertas.
Compromisso de ajudar os pobres e necessitados
No trabalho/emprego - a importância de ser uma pessoa que trabalha de forma exemplar, se for
empregado, ou empregador, que seja como José no Egito.
Tem alguma tentação para roubar, ou mesmo sutilmente pegar ou “emprestar” algo sem permissão?
Fazer uso de falsificações, cópias piratas, parcerias contrárias à Palavra?

Está tendo o cuidado em não gastar muito tempo assistindo televisão, lendo revistas, etc.?
Quando assiste televisão ou lê revistas, etc., está tendo muito cuidado com seus olhos e

pensamentos?

Tem mágoa ou ressentimento contra alguém? Está andando em amor, paz, e perdão com todos?

Tem problemas de mentir, ou até soltar umas “pequenas” inverdades, enganar os outros, ou quando
estiver contando alguma experiência, exagerar um pouco?

