VOTOS PARA SEREM REGISTRADOS PELAS CONGREGAÇÕES

2008-084
DSA – MINISTÉRIO PESSOAL – CICLO DE DISCIPULADO –
DOCUMENTO – REGISTRAR
VOTADO registrar o voto 2008-104 da DSA como segue:
VOTADO: Aprovar o documento “Ciclo de discipulado”, tal como segue:
CICLO DO DISCIPULADO
Introdução: Esta proposta para sistematizar as ações constituintes de um modelo
adventista de discipulado visa estruturar de forma prática os conceitos e princípios
estabelecidos pelo Senhor para Sua igreja.
Sendo que estamos no processo de construção de uma igreja que tem como base de
suas ações os Pequenos Grupos, esta estrutura deve ser um dos elementos
fundamentais para a formação de discípulos.
Portanto o Ciclo do Discipulado é um projeto que soma a força dos Pequenos Grupos ao
empenho dos missionários da igreja na formação de discípulos.
Conceito de discipulado: Discipulado é um processo contínuo pelo qual uma pessoa é
atraída a Cristo e se desenvolve ao nível de crente maduro e reprodutivo na igreja.
Imperativo bíblico: Na grande comissão dada por Cristo em Mateus 28:18-20 há quatro
verbos: Ir, fazer [discípulos], batizar e ensinar. Destes, apenas um é imperativo ou de
ordem: “Fazei discípulos”. Os outros três, são verbos auxiliares ou particípios. Assim,
podemos dizer que o produto final ou o alvo da grande comissão é fazer discípulos. Ir,
ensinar e batizar são os meios estabelecidos por Cristo para alcançar o objetivo principal
que é fazer discípulos.
Remédio contra a estagnação e a apostasia: Não basta batizar, como igreja
necessitamos investir no processo de maturidade espiritual dos conversos, a fim de
alcançarmos dois grandes objetivos: multiplicar as forças para a pregação do evangelho e
diminuir a apostasia.
As três fases do ciclo de discipulado:
FASE I – Conversão
Objetivo: Atrair o máximo de interessados e prepará-los bem para o batismo através de
uma série completa de estudos bíblicos.
Estratégias:
a.!
Atividades de presença (ministério da compaixão):
Usar o método de Cristo para atrair interessados:
“O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem.
Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a
confiança. Ordenava então: Segue-Me”. CBV, 143
- Oração intercessória, companheiros de oração, projeto vida por vidas, encontros de
casais, ADRA, mutirão de natal, escola de pais, cursos de saúde, etc.

b.!
Atividades de proclamação:
Estudos bíblicos nos lares pelas duplas, classes bíblicas, pequenos grupos, evangelismo
público.
c.!
Atividades de persuasão:
Semanas de colheita, semanas de oração, apelos, caravanas da esperança.
Requisito Prático: Ter um discipulador (instrutor bíblico), ser membro da escola sabatina,
completar uma série de estudos bíblicos e ser batizado.
FASE II – Confirmação
Objetivo: Consolidar a decisão dos recém batizados
Estratégia:
a.!
Curso de estudos avançados
Cada novo membro recebe no ato do batismo um curso de estudos avançados, para ser
estudado juntamente com seu discipulador (instrutor bíblico). Como em uma lição de
escola sabatina o aluno estuda os temas durante a semana e em um dia revisa o
conteúdo com seu discipulador.
As lições abordam três aspectos: (01-02) comunhão, (03-09) Doutrinas e vida cristã,
(10-13) missão.
(1) ! O discípulo e sua comunhão com Deus – Bíblia, lição da Escola Sabatina,
Espírito de profecia, oração, jejum.
(2) ! O discípulo e sua comunhão com seus semelhantes – Culto familiar, Pequenos
grupos, freqüência à igreja, relacionamento com os membros e relacionamento com os
que ainda não aceitaram a salvação.
(3) ! O discípulo e a volta de Jesus – Sinais, a maneira como Jesus vai voltar, o
propósito, o preparo e a importância da volta de Jesus.
(4) ! O discípulo e a guarda do sábado – Não é legalismo, o preparo semanal, o por
do sol, como guardar o sábado I e II.
(5) ! O discípulo e a mordomia cristã – Tempo, templo, talentos e tesouros I e II.
(6) ! O discípulo e seu conhecimento das profecias de Daniel – A estátua de Daniel
2, os animais de Daniel 7, o chifre pequeno, os 1.260 anos, as 70 semanas, os 2.300
anos e a restauração da verdade.
(7) ! O discípulo e seu conhecimento das profecias apocalípticas – Laodicéia,
Babilônia, a igreja verdadeira, as três mensagens angélicas, o fim do pecado.
(8) ! O discípulo e seu conhecimento da Igreja Adventista – A estrutura da Igreja, os
departamentos da Igreja, forma de eleições, ritos da Igreja e missão da Igreja.
(9) ! O discípulo e o modo de vida cristã – Alimentação, vestuário, jóias e pinturas,
entretenimento e recreação, casamento e vida familiar.
(10)! O discípulo e a vida em Pequenos Grupos – Pequenos grupos no AT, pequenos
grupos no NT, pequenos grupos no adventismo primitivo, vida em comunidade I e II.
(11) ! O discípulo e a missão evangélica – Mandato divino, mandato para todos, Jesus
e a missão, a igreja primitiva e a missão, a missão e o crescimento da igreja.
(12)! O discípulo e o sacerdócio universal – O Espírito Santo e o ministério, o
sacerdócio universal, o ministério na igreja cristã primitiva, o ministério no adventismo
primitivo, o pastor e o sacerdócio universal.
(13)! O discípulo e as ferramentas missionárias da igreja – O ministério tríplice de
Cristo (cura, ensino e pregação)
a.!
Cura: hospitais, centros de saúde e remédios naturais.

b.!
Ensino: Educação adventista, literatura, estudos bíblicos.
c.!
Pregação: Sermões, conferências, rádio, televisão, colportagem e recolta.
Atividades missionárias principais: Oração intercessória, duplas missionárias, pequenos
grupos, classe bíblica, evangelismo público e ministério da recepção.
b.!
Passaporte com Certificado de Batismo do Discípulo
Caderneta em forma de passaporte contendo certificado de batismo e itens de
acompanhamento do ciclo do discipulado. As etapas serão assessoradas pelo
discipulador e assinadas pelo pastor ao serem concluídas.
Requisito Prático: Completar os estudos avançados da Fase II, ter a lição da Escola
Sabatina e participar de um Pequeno Grupo (O PG é fundamental na formação de
discípulos).
FASE III – Capacitação Missionária
Objetivo: Treinar e equipar o recém batizado para envolvê-lo na missão.
Estratégias:
Escola Missionária (Módulo I)
(1) ! Descobrindo os dons espirituais
Para utilizá-los em ministérios focados na missão.
(2) ! Treinamento para atividades externas
Atividades missionárias: Oração intercessória, testemunho pessoal, visitação, estudo
bíblico, como levar pessoas à decisão por Cristo, como dirigir uma classe bíblica e como
liderar um pequeno grupo.
(3) ! Atividades de presença (ministério da compaixão)
Oração intercessória, companheiros de oração, projeto vida por vidas, encontros de
casais, ADRA, mutirão de natal, escola de pais, cursos de saúde, etc.
Requisito Prático: (Aqui recomeça o ciclo) Orar por 05 pessoas e trabalhar para levá-las
a Cristo. Estar envolvido no processo de tornar alguém um discípulo. Estar envolvido em
algum ministério específico, baseado nos dons.
Cerimônia de reconhecimento:
Terminado o módulo 1 dessa fase sugerimos fazer na igreja uma cerimônia de
reconhecimento desses novos discípulos contando para a igreja os estágios que eles
cumpriram e relatar testemunhos do trabalho que estão realizando.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Escola Missionária (Módulo II)
Treinamento avançado para discipuladores com temas sobre liderança e envolvimento
nas atividades para a edificação da igreja, atendimento às necessidades da comunidade
e missão. Aqui toda igreja pode participar.
Seminário de Enriquecimento Espiritual I
Ao concluir os estudos avançados, iniciar a jornada espiritual.
METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CICLO DO DISCIPULADO

Todo processo deve ser conduzido com muita oração, e em todas as fases deve haver a
consciência da importância do discipulado na vida da igreja.
1.!
Transmissão da visão aos pastores, primeiramente aos administradores e
departamentais e, posteriormente, aos distritais.
2.!
O distrital seleciona o grupo de discipuladores entre os líderes de Pequenos
Grupos e irmãos missionários, ganhadores de almas (evangelistas, instrutores bíblicos,
duplas missionárias, etc.), e repassa a visão envolvendo-os no processo.
3.!
A implantação não deve ser em massa, mas de maneira gradativa e bem
estruturada, com acompanhamento da liderança da igreja.
4.!
Testar o Ciclo do Discipulado em protótipos, em um distrito por campo ou união.
5.!
Preparar os seguintes materiais:
a.!
Folder promocional do projeto
b.!
Guia do discipulador (contendo orientações para as três fases do discipulado)
c.!
Estudos Bíblicos (Ciclo do Discipulado – Fase I)
d.!
Estudos Avançados (Ciclo do Discipulado – Fase II)
e.!
Estudos Avançados para juvenis e jovens (Ciclo do Discipulado – Fase II)
f.!
Lições para treinamento Escola Missionária, módulos I e II (Ciclo do Discipulado –
Fase III)
g.!
Passaporte com Certificado de Batismo do Discípulo

