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O que fazer quando treinamento de discipulado não 
funciona 
O papel do aconselhamento 
Notas para os participantes—com respostas  
Por Dave Batty 
 
 
Eles querem mudar? 
 

Alguns estão desesperados para sair da crise 
imediata, mas não têm disposição para se 
comprometer com a disciplina de mudança. 
--Bob Dunstan 

 
 
Parte 1: Panorama das causas porque o discipulado não funciona 
 
1. Deus quer que nós trabalhemos através dos problemas, não fujamos deles. 

 
2. Pode haver ______tentações________ a pecar colocadas por Satanás. 

 
3. Pode haver __________problemas _________ não resolvidos do passado ainda 

causando danos presentes. 

______Aconselhamento______ pode ser a chave para entender como quebrar estas 

cadeias. 

 
4. Pode haver ____conseqüências____ de meu comportamento pecaminoso—passado ou 

presente.    Gálatas 6:7-8 

 
5. Pessoa pode ter experimentado libertação __miraculosa______ de Deus no passado, 

então recaído e agora a pessoa que está _____capturado_______ novamente.  

Jeremias 21:2 
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O relacionamento entre discipulado cristão e aconselhamento 
 
 
 
                      Passado 
 
 
 
 
 

                             Futuro 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Parte 2: Um olhar em profundidade porque o discipulado não funciona 
 
1. Pedras no caminho. 

 

 

Cada cristão deve aprender habilidades fundamentais de vida para funcionar como 

cristão responsável.  

Este é o coração do treinamento de discipulado cristão. 
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2. O que uma pessoa pode fazer quando vem uma parede ou uma cova da 
qual você não consegue atravessar, rodear, ou superar? 
 
 
 
Culpando o muro & cova sobre outros.  
 
 
 
Do ponto de vista de Deus, estes monstros são mantidos vivos por: mim. 

 

3. Como nós matamos os dragões e monstros? 

A. Renovando a mente 
 
 
B. Perdão 
 
 
C. Aplicar soluções bíblicas aos velhos problemas 
 
 
 

4. O papel do conselheiro 

 O relacionamento entre treinamento de discipulado cristão e aconselhamento 
 

 

5. E se os monstros e paredes ainda estiverem lá amanhã? 

A. Satanás é um mentiroso. 
 
B. A pessoa pode não estar entendendo ou não estar aplicando os princípios de 

discipulado:  
 Coloque de lado “a velha maneira de viver” 
 Revista-se da “nova maneira de viver” 

Efésios 4 & 5 
   Colossenses 3 
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