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Como posso me tornar um Perito em Discipulado cristão? – com respostas 

Dave Batty 

 

Introdução 

O que faz de alguém um perito? 

A. Não é um grau universitário, ou grau de Doutor ou um  grau PhD  
B. Não é porque eu digo que sou um perito 
C. Não é porque sou de fora da cidade, ou de outro país 
D. Qual é a opinião de Deus sobre um perito? 
E. Eles sabem sobre o assunto. 
F. Eles têm a experiência prática onde aplicam o que eles sabem 
G. A sua experiência tem estado sob a supervisão de alguém com experiência nesta área. 
H. Eles têm os instrumentos certos em sua caixa de ferramentas e eles sabem quando tirá-los 

de lá e quando usá-los. 
I. Muitos peritos ultrapassam as habilidades dos seus mentores - mas não em 1 semana. 
J. Temos o benefício adicional do Espírito Sagrado, quem nos guiará à toda verdade. 

 

Características de um perito em discipulado 

Temos de usar a Grande Comissão como prioridade para nós para que nos tornemos peritos 
em Discipulado cristão. - Mateus 28:19-20     
 

1. Um  perito __que ama____ 

 

Em I Corinthians 13- o tipo de “amante” 
 

João 13:35 - Todos os homens saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem 
uns aos outros. (NIV) 

 

- Jesus e a sua oração sobre Jerusalém Mateus 23:37 
 

2. Você tem uma compreensão __abrangente ____ dos __princípios ___ do 
discipulado. 

Você é habilitado no treinamento, não simplesmente dotado 
espiritualmente. 
 

2 Timóteo 2:15 - Procura apresentar-te aprovado a Deus. 
 

Quando você se torna perito em discipulado cristão, você entende o __ 
processo____ do discipulado 

A. O _que ___ é discipulado 

B. __ Como ____ ele ocorre 

Não simplesmente impondo as mãos sobre uma pessoa &  orando 

C. __ Porque ___ ele ocorre 

Volte a este ponto no encerramento desta aula. 
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3. Um discipulador é um__ facilitador ____ 
 

Eles sabem como proporcionar uma atmosfera de cura & crescimento. 
 

Você é perito em ajudar os outros a aprender como aplicar as verdades de Deus em 
suas vidas. 
 

Diferença entre um perito __que faz__ e um perito em __ ensinar_os outros _a 
fazer. 
 
 
 
 

4. Um discipulador é um  perito encorajador ____ ______ 
 

Você pode ver o potencial pouco desenvolvido.  
 

Marcos 5:1-20 
 

Excelente em plantar sementes de esperança. 
 

Você entende o que é apropriado neste nível de maturidade? 

1 Pedro 2:1-3 

Hebreus 5:11-14 

1 Coríntios 3:1-3 
 

O que você está fazendo para encorajar os outros hoje? 
 
 

5. Um perito em discipulado trabalha para um_  crescimento __ equilibrado__ 

 

Ser Parecido com Cristo para ser equilibrado. 
Satanás nos quer desequilibrados. 
 

Você pode ser perito no seu ministério e também estar fora do equilíbrio do ponto 
de vista de Deus. 
 

Três componentes de crescimento equilibrado: 
 

A. Aprendendo o estilo de vida “Ser parecido com Cristo” 
 
 

B. Ministério prático 
 
 

C. Trate com os seus problemas controladores da vida 
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6. Um perito em discipulado mostra um __ exemplo __ potente do que significa ser 
um cristão __ comprometido ___. 
 

Mateus 5:16 - Deixe sua luz brilhar. 
 
A. Para que os homens possam ver os seus bons feitos. 
 
B. E louvem/glorifiquem o seu Pai no céu 

 

 
1 Corinthians 11:1 

 
 
 

7. Um discipulador perito realmente __ preocupa-se __ com o seu __ 
relacionamento__ com a pessoa que é discipulada. 

 

Lucas 13:34 
 

 

 

 

Conclusão 

 
 

Se você é perito em discipulado cristão:  
 

Você entende o __ processo____ do discipulado 

A. O __que ___ é discipulado 

B. __ Como ____ ele ocorre 

C. __ Porque ___ ele ocorre 

 

Quais são as áreas onde você tem de se concentrar para aprender a disciplina de ser um 
discipulador? 
 
 


