
 



A. PASSO A PASSO 

 

1. Planejar o desenvolvimento espiritual 

1.1. Escutar 

 

 Resista à tentação de falar logo o que você pensa, ou de dar uma solução. 

Faça perguntas. Comece perguntando:  

o “O que você espera do nosso tempo hoje?” 

 A sua atitude ao ouvir deve ser forte como o HUCQUE! 

 

a. Humildade 

Não sabemos de tudo o que há no coração da pessoa. 

Se você tiver algo de que quer conversar, depois de expressar, pergunte:  

o “O que você acha do que eu falei? Você concorda? Como está se sentindo?” 

b. Curiosidade 

Em vez de nos sentirmos sobrecarregados com a responsabilidade, podemos demonstrar curiosidade pela 

vida do irmão. 

o “Me fale mais”, “Me conte mais detalhes”, etc. 

c. Querer o bem 

d. Empatia 

Sintonize suas emoções com as da pessoa. Mostre que você entende os fatos e a maneira como a pessoa 

se sente a respeito deles. 

 

 O passo a passo de como escutar se resume em: PARE pra escutar! 

a. Demonstre Parceria 



 
o “O que você espera do nosso tempo hoje?” 

 Explore a situação, tirando o foco do problema que a pessoa está enfrentando e colocando a esperança em 

Deus. 

 

Em vez de perguntar... Podemos perguntar... 

Qual é o problema? O que você espera mudar? 

O que está errado? O que Deus pode fazer nisso? 

De quem é a culpa? O que a oração pode fazer por você? 

Qual é a causa disso? Como o Espírito tem trabalhado em você? 

O que torna essa situação pior? Quais são seus dons? 

Como você está se sentindo? O que a Bíblia promete nessa situação? 

 Como você pode melhor usar seus dons? 

 Você tem algum sonho que deixou de lado mas que 
pode voltar a sonhar por causa de Jesus agora? 

 O que você buscaria por Jesus se soubesse que não 
houvesse chance de falhar? 

 

 Queira saber mais. Fale: “Me conte mais”. 

 

b. Aplauda, levante, a perseverança da pessoa, as vitórias que ela já teve, seus momentos positivos! 

o “Apesar de tudo isso, como você tem encontrado forças para perseverar?”  

o “Que incrível que você decidiu colocar tudo isso na luz!” 

o “Ainda que esteja com muitos problemas na vida, você tem tido vitórias com Deus em sua vida!” 

 



c. Reformule com suas próprias palavras o que você entendeu da pessoa. Transforme os comentários da 

pessoa em afirmações que traduzam esperança. 

Você ouve... Diga... 

“Eu acho que não consigo continuar sendo um 
discípulo” 

“Então você quer um relacionamento mais 
profundo com Deus” 

“Eu não me sinto próximo de ninguém” “Você quer relacionamentos mais íntimos” 

“Estou viciado em pornografia” “Você quer ser puro” 

“Meu marido e eu somos completamente 
incompatíveis” 

“Você quer paz com seu cônjuge” 
 

“Meus filhos estão me frustrando tanto” “Você quer ser mais amoroso com eles” 
 

“Eu não estou vendo crescimento em minha vida” “Você quer viver pela fé” 

 

 

d. Use Escrituras para direcionar a pessoa na direção bíblica que ela deseja caminhar. 

 

 

1.2. Ensinar 

 
 

 Ao ensinar, devemos cobrir três áreas sobre determinado assunto: 

o O quê? Busque diversas Escrituras sobre o tópico. Use a Bíblia Thompson, ou algum dicionário ou 

enciclopédia bíblica, disponíveis em sites como www.biblia.com.br ou www.biblestudytools.com. 

o Por quê? Busque a razão pela qual a pessoa deveria realizar tais mudanças. 

o Como? Busque exemplos bíblicos, e experiências pessoais e ao observar a vida de outras pessoais. 

 Veja plano de ensino adiante. 

2. Planejar o desenvolvimento espiritual 

http://www.biblia.com.br/
http://www.biblestudytools.com/


2.1. Imaginar Cristo formado em você 

 
 

 2 Coríntios 3:18 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 

imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 

o “Deus de fato nos transforma à medida que andamos com ele. Digamos que amanhã você acorde 

e que o Espírito tenha trabalhado em sua vida de tal maneira que você seja parecido com Jesus 

nessa área. O que você verá em si mesmo? Como será o seu dia? Descreva com detalhes o que você 

vê”. 

 Incentive o discípulo a usar sua imaginação 

 Ajude-as a se imaginarem de forma a ESTAR diferentes 

 

a. ESpiritual – As mudanças que a pessoa imaginar devem ser espirituais (2 Coríntios 3:18) 

 Duas perguntas para ajudar as pessoas a pensarem em mudanças espirituais: 
o “Como essa coisa que você imaginou convidaria o Espírito Santo a trabalhar mais em sua vida?” 

o “Que diferença isso faria?” 

b. Tangível – As mudanças que a pessoa imaginar devem ser palpáveis, medíveis (Lucas 3:9) 

 Duas perguntas para a pessoa pensar em mudanças tangíveis: 
o “O que você notaria em você mesmo quando for mais manso?” 

o “Quando você não for duro, o que estará fazendo?” 

o “Quais coisas boas viriam desse novo comportamento?” 

o “Imagine se seu marido estivesse com você, que mudanças ele notaria quando Cristo estivesse 

formado em sua vida nessa área?” 

o “Imagine que um vídeo fosse feito da sua vida, o que veríamos nele que nos mostraria que Cristo 

foi formado em você?” 

c. Alcançável – As mudanças que a pessoa imaginar devem estar a seu alcance imediato (Provérbios 4:18) 
o “Isso que você imaginou seria um sinal pequeno ou grande de que Cristo foi formado em você?” 

o “O que seria um pequeno sinal de que ele te transformou?” 

d. Responsável – As mudanças que a pessoa imaginar devem se relacionar à sua vida, e não a de outras 
pessoas (João 21:22) 



o Se a conversa começar a ir na direção do que o chefe, ou o cônjuge, ou outras pessoas deveriam 
fazer, pergunte...  

o “E se ele começar a fazer essas coisas que você está descrevendo, o que você estaria fazendo?” 

“Que diferença isso faria?” 

 

 Ao ajudar a pessoa, siga as três direções abaixo. 

a. Lidere um passo atrás 

b. Seja um guia para a graça de Deus 

c. Seja um ótimo encorajador 

 

2.2. Dar-se conta da ação de Deus em você 

 
 Quais são os leões e os urso na vida da pessoa? Quais são as vitórias que ela já teve nessa área de sua vida? 

De que forma Deus já tem agido em sua vida, ainda que seja algo pequeno? 

o “Você já viu um pouco da ação do ES na sua vida nessa área na última semana? No último mês? No 

último ano? Na última década?” 

o “Você já tem visto Deus agir mesmo que um pouquinho na sua vida nessa área? Já experimentou 

essa mudança um pouco?” 

 Depois de ouvir o discípulo se dar conta de alguma situação em que ele veja a ação de Deus, podemos fazer 

as seguintes perguntas 

o “Que diferença isso fez naquela hora, naquele dia?” 

o “Como a sua ação tornou as coisas melhores?”  

o “Como isso cooperou com o trabalho do ES na sua vida?” 

o “Como você conseguiu manter a calma durante essa interação?” 

 

2.3. Medir e guiar 



 
 

 Progresso é a palavra chave na formação espiritual 

o “De 1 a 10, se 10 é Cristo formado em você, e 1 é o contrário, onde você acha que está nessa área 

da sua vida?” 

 Coloque o problema em perspectiva: 

o “Considerando tudo pelo que você está passando, por que você acha que está em um 6 e não em 

um 3 ou 4?” 

o “Como você tem conseguido se dar um 4 apesar de tudo o que está acontecendo em sua vida?” 

 Você pode fazer a pergunta da perspectiva de outra pessoa que é próxima ao discípulo: 

o “Se seu cônjuge estivesse aqui, onde ele a colocaria nessa escala?” 

 Se o cônjuge a vir num ponto da escala menor, pergunte: 

o “O que você vê em você mesmo que a faz se colocar num ponto maior da escala?” 

 Se o cônjuge a vir num ponto maior da escala, pergunte: 

o “O que seu cônjuge vê em você que o levaria a coloca-la em um ponto maior da escala?” 

 Depois de medir, é hora de fazer progresso. Não focalize no que a pessoa precisa fazer, nem no próximo 

passo que a pessoa precisa dar, por menor que seja, mas busque primeiro entender qual seria essa pequena 

mudança na sua vida que a convenceria de que ela está progredindo 

o “Qual seria o próximo passo pequeno mas significativo que mostraria que você está subindo na 

escala?” 

o “Como que você notaria que está subindo na escala, mesmo que seja um pouco?” 

o  “Quando você for de 6 para um 7, o que você começará a observar que a fará crer que de fato 

chegou ao 7?” 

o “Como você veria que as coisas estão melhorando um pouquinho?” 

 Para ajudar a pessoa a fazer progresso, podemos combinar juntos tarefas de execução e observação. 

 Tarefas de execução são algo para a pessoa fazer. Aja como se o milagre da santificação já tivesse ocorrido. 

 Tarefas de execução são efetivas porque o que fazemos tem poder para influenciar nosso coração (Mateus 

6:19-21). Elas devem ser MADRES (Medíveis, Alcançáveis, têm Duração finita, Relevantes e Específicas) 

 Lembre-se de fazer coisas juntos. 

 Tarefas de observação envolvem contemplar algo que ela fará. O que foi diferente, como a pessoa se sentiu 

ao fazer algo, que diferença isso fez. 

o “Por três dias na próxima semana, você pode escolher quais, quero que você reflita sobre como foi 

passar um tempo de oração mais atento em Deus”. 

 Fortaleça a determinação da pessoa. 

o “Você se sente animado de fazer isso que acabamos de discutir?” 

o “Numa escala de 1 a 10, onde 10 significa que você está motivado e determinado a fazer isso, e 1 

é o oposto, onde você está quanto a essas coisas?” 

o “Numa escala de 1 a 10, onde 10 significa que você está confiante de que pode chegar a 6 na escala 

anterior, e 1 é o oposto, onde você está quanto a essas coisas?” 



3. Conferir o desenvolvimento espiritual 

 
 

 Conferir é equivalente a fazer seguimento. 

o “O que melhorou?” 

o “O que você aprendeu?” 

o “O que você alcançou essa semana?” 

o “Como suas ações cooperaram com a ação do Espírito Santo em sua vida?” 

o “De que forma suas ações fizeram uma diferença?” 

o “O que está melhor? Onde você está crescendo?” 

o “O que foi melhor? Sua consistência ou intensidade?” 

o “Como você pode melhorar sua consistência? Como pode melhorar sua intensidade?” 

o “Como você pode virar o jogo e se sair melhor essa próxima semana?” 

o “Como suas experiências podem te ajudar da próxima vez?” 

o “Se a sua fraqueza é o lado ruim da moeda, qual é o lado bom? Em outras palavras, qual é a força 

que acompanha essa fraqueza sua?” 

o “O que significa para você as vitórias que você teve?” 

o “Que tipo de obstáculo você precisou vencer para alcançar isso?” 

o “Pelo que ou por quem você ficou mais agradecido?” 

o “Se você escolhesse algo pelo qual poderia se alegrar, o que seria essa coisa?” 

 

4. Ajustar o desenvolvimento espiritual 

 
 

o “Com quanta vontade você está de melhorar essa situação? O que você está disposto a fazer?”  



o “O que você pode fazer essa semana para melhorar sua consistência? E sua intensidade?” 

o “Você quer mais do que na sua vida? Do que você quer menos? (Façam uma lista juntos).” 

o “Como podemos transformar esse alvo em algo que você perseguirá em vez de algo de que fugirá?” 

o “O que seria uma mudança no seu estilo de vida que te daria mais paz?” 

o “Numa escala de 1 a 10 quão empolgado você está sobre dar esses passos? O que poderia aumentar 

sua empolgação? (e.g.: passos mais claros, mais apoio, se sentir com menos direitos)” 

o “Qual seria o maior impacto de alcançar esse alvo?” 

o “Qual seria a próxima área na qual poderíamos trabalhar que faria a maior diferença na sua vida?” 

o “Qual seria a próxima área na qual poderíamos trabalhar que o deixaria com um sorriso no rosto?” 

o “Como você pode tornar esse alvo mais específico ou medível ou mais espiritual?” 

o “O que pode ser o próximo passo pequeno mas significativo que faria com que você avançasse nessa 

escala (por exemplo, que faria que você fosse de um 7 para um 7,5)?”  

 Depois de ouvir a pessoa, pegue o que a pessoa acabou de falar e transforme-as nas próximas tarefas de 

observação e de execução. 

 A ideia aqui é ajudar a pessoa a pensar o que ela pode fazer diferente na próxima semana ou nas próximas 

duas semanas, até o seu próximo encontro. 

 

B. RESUMO DE OUTROS PRINCÍPIOS DOS RELACIONAMENTOS DE 

DISCIPULADO 

1. A repreensão cristã 

 Para lidar com o pecado, precisamos descobrir: 

a. O que aconteceu?  

b. Por que o discípulo pecou?  

o “Que desejos você estava tentando satisfazer?” 

c. Quais desculpas ele se deu para pecar  

o “O que você estava pensando?” 

o “O que te convenceu de que ficaria tudo bem fazer isso?” 

 Junte as evidências expostas pelo Espírito 

 Detalhe os pecados e as desculpas de forma clara 

 Leia Escrituras que mostram que as maneiras por meio das quais o discípulo buscou satisfazer seus 

desejos desagradam a Deus. Reflitam juntos sobre maneiras espirituais de satisfazer os desejos que o 

discípulo estava tentando satisfazer. 

 Ajude o discípulo a não entrar no jogo da vítima. 



 

2. A correção cristã 

 Baseado em 2 Coríntios 7:8-11, diferenças entre a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. 

 

Tristeza do mundo Tristeza de Deus 

Controle de dano Desculpas 

Autopiedade Indignação 

Desculpa Temor 

Seletividade Saudade 

Repetição Preocupação 

Dor prolongada Desejo de ver a justiça feita 

 

3. Por que precisamos de relacionamentos de discipulado 

a. Não conseguimos nos tornar mais parecidos com Jesus sozinhos. 

b. Deus abençoa os humildes 

c. Deus abençoa quem tem fé 

d. Nosso coração tende a nos enganar 

e. Crescemos mais rápido quando vemos algo sendo modelado e imitamos 

 

4. Janela Johari 

 A Janela Johari 

 

 O vidro amarelo representa o que eu conheço sobre mim mesmo e o que os outros também conhecem 

sobre mim mesmo – por exemplo, minha altura, a cor do meu cabelo 

 O vidro vermelho é a janela que mostra as coisas que outras pessoas sabem sobre mim, mas que eu não 

sei sobre mim; às vezes é chamado de a janela do “mau hálito”, por razões óbvias. 

 O vidro verde tem a ver com coisas que eu sei sobre mim mesmo, mas outras pessoas não sabem, ou seja, 

coisas que eu quero manter escondidos. Nessa área estão coisas pessoais, nossas opiniões, atitudes e 

preconceitos. 

 O vidro cinza é chamado de desconhecido porque nele estão coisas que nem eu nem outras pessoas sabem 

sobre mim – coisas que normalmente estão escondidas no inconsciente. 



 

5. Chaves para o sucesso nos relacionamentos de discipulado 

a. Vulnerabilidade 

a. Expor emoções 

i. Emoções mais comuns:  

1. Medo (ansiedade, apreensão, angústia, terror, tensão, inquietação, horror, susto, 

alarme, choque) 

2. Alegria (êxtase, euforia, delícia, entusiasmo, emoção, alívio, otimismo, orgulho, 

esperança) 

3. Amor (afeição, desejo, atração, adoração, cuidado, excitação, desejo, paixão, 

gratidão) 

4. Tristeza (depressão, infelicidade, miséria, melancolia, penumbra, desespero, 

remorso, insegurança, nostalgia, vergonha, humilhação, simpatia, compaixão) 

5. Surpresa 

6. Raiva (fúria, amargura, ódio, ressentimento, irritação, desprezo, ciúme, inveja)  

7. Apatia 

8. Dúvida 

9. Culpa 

b. Expor fraquezas 

c. Fazer pedidos 

b. Buscar conselhos 

c. Submissão uns aos outros 

Submissão não é... Submissão é... 

Ser falso Falar a verdade em amor, de forma sábia e no 

momento adequado 

Violar as leis de Deus ou do mundo Adaptar-se em questões de opinião 

Violar sua consciência Ficar contente mesmo quando as coisas não 

acontecem do seu jeito 

Jogar a responsabilidade das suas decisões para 

outra pessoa 

Assumir completa responsabilidade por suas decisões 

e trabalhar junto com a outra pessoa, se possível, 

para tomar as melhores decisões 

Um sinal de falta de inteligência ou convicção A marca de uma pessoa madura e forte em Deus 

 

d. Imitação 

 

6. Verdades a serem lembradas quando discipularmos uns aos outros 

a. Cada discípulo é especial, cada discípulo vale muito! 

Quem éramos... Quem somos... 

Perversos, imorais, idólatras, adúlteros, 

homossexuais, ladrões, avarentos, alcóolatras, 

caluniadores, trapaceiros (1 Coríntios 6:9-10) 

Lavados, santificados, justificados (1 Coríntios 

6:11) 



Mortos, seguíamos a Satanás, vivíamos 

satisfazendo os desejos da carne, merecedores 

da ira, em direção ao inferno (Efésios 2:1-3) 

Vivos, sentados em lugares celestiais (Efésios 

2:4-6) 

Nossos pensamentos eram inúteis, éramos 

duros, ignorantes, depravados, rápidos para 

pecar (Efésios 4:17-19) 

Novos homens e mulheres, renovados na 

maneira de pensar, semelhantes a Deus em 

justiça, santidade e verdade (Efésios 4:22-24) 

Descrentes, cegos (2 Coríntios 4:3-4) Iluminados, temos conhecimento da glória de 

Deus (2 Coríntios 4:5-6) 

 

b. Você tem tudo de que precisa 

c. Deus não terminou sua obra em você ainda 

d. Quando você pisar na bola, bola pra frente 

e. Faça muitas perguntas 

 

7. Ferramentas básicas dos relacionamentos de discipulado 

a. Ensino 

b. Repreensão 

c. Correção 

d. Instrução 

e. Advertência 

f. Encorajamento 

g. Incentivo 

 

C. BANCO DE ESCRITURAS 

1. PLANEJAR 

1.1. Ouvir 

Tiago 1:12, 1 Coríntios 6:9-11, Colossenses 1:11-12, 2 Coríntios 1:21, Salmos 17, 37, 71, 73, 1 Pedro 1:3-9, Efésios 

1:3-10, 3:20, Romanos 15:14 

2. DESENVOLVER 

2.1. Imaginar Cristo formado em você 

2 Coríntios 3:18, Gálatas 4:19, Romanos 8:29, Efésios 4:24, Colossenses 1:27-29, 3:10, Efésios 3:17-20, Filipenses 

2:13, 2 Coríntios 1:20-22 

2.2. Dar-se conta da ação de Deus 

Provérbios 4:18, Lamentações 3:18-26, Salmos 119:81, 73:26, Ezequiel 16:59-60, Jeremias 2:1-2, Neemias 5:19, 

13:14, 13:22, 13:31, Oseias 2:14-20, Gálatas 5:5 

2.3. Medir e guiar 

Provérbios 4:18, Filipenses 3:12-14, 1 Coríntios 9:24-27, Hebreus 12:1-2, 2 Coríntios 4:17-18, Lucas 10:37 

Fazer coisas 



Tiago 1:22, Mateus 7:21-25, Hebreus 12:11, Lucas 5:1-31, 9:1-43, 10:1-23, Mateus 6:19-21 

3. CONFERIR 

1 Timóteo 4:15, Provérbios 20:5, 1 Coríntios 2:11-12 

4. AJUSTAR 

1 Tessalonicenses 4:1, 4:9-10, João 15:2, 2 Pedro 1:5-13, 2 Pedro 3:18, Filipenses 1:9-10, Filipenses 3:14-16, 2 

Tessalonicenses 1:3 

Repreender 

João 3:19-21, 1 João 1:5-10, João 16:7-8, Provérbios 28:13, Salmos 32:1-5, Salmos 36:1-4, Efésios 5:8-13, 

Apocalipse 3:19-20, João 4:16-29, Levítico 26:40-42 

Corrigir 

2 Coríntios 7:8-11, 2 Samuel 12:7-13 junto com Salmo 51, Lucas 19:1-8 junto com Lucas 18:18-27, Atos 19:18-19, 

Deuteronômio 30:2-10, Ezequiel 18:30, Atos 26:20, Deuteronômio 4:28-31, Oseias 3:5, Daniel 9:4b-6, Efésios 

4:25-32 

Autossuficiência  

Jeremias 2:12-13, Salmo 146:3-4, Eclesiastes 1:14, Isaías 44:9-12 

Arrogância e orgulho 

1 Samuel 2:3, Isaías 13:11, Salmo 36:1-2, 78:22-32, 106:24, Provérbios 8:13, Salmo 5:45 

Descrença 

2 Reis 7:2, Números 13:25-14:12; Deuteronômio 1:22-23, 9:23, 2 Reis 17:14, Apocalipse 21:8 

Piedade exterior sem devoção interior 

Salmo 50:16, Provérbios 21:2, 30:12, Isaías 1:10-17, 57:12, 65:5 

Ganância 

Jeremias 8:10, Êxodo 20:17, Isaías 5:8, 57:17, Provérbios 15:27, 21:26, 28:20, Amós 6:1-7, Ageu 1:4-9, Malaquias 

1:10, Ezequiel 22:12, 33:30-33, Neemias 5:1-11 

Imoralidade Sexual 

Provérbios 2:15-17, 5:3-5, 5:13, 7:6-27, 9:13-18, 2 Samuel 11-12, Números 25, 1 Reis 11:1-11, Habacuque 2:15, 

Malaquias 2:16 

Mundanismo 

1 Samuel 8:19-20, Salmo 73:2-22, 106:35, Isaías 32:9-11, Amós 6:3-7 

Diminuir a seriedade do pecado 

Jeremias 3:6-10, 6:14-15; 7:10, 8:11, Êxodo 32:22-24, Ezequiel 13:10-14, Isaías 57:21 

Egoísmo 

Zacarias 7:6, Ester 6:6, 1 Samuel 25:3-11, Provérbios 28:27 



Complacência 

Salmo 55:19, Jeremias 48:11, Amós 6:1-7 

 

D. ESCRITURAS UTILIZADAS NOS VÍDEOS (TODAS AS ESCRITURAS SÃO 

CITADAS NA VERSÃO NVI, EXCETO QUANDO INDICADO) 

Vídeo 1 – O que são relacionamentos de discipulado 

 Marcos 9:50 “O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês 

mesmos e vivam em paz uns com os outros.” 

 João 13:34 “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem 

amar-se uns aos outros.” 

 Romanos 12:5 ...assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro 

está ligado a todos os outros. 

 Romanos 12:10 Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do 

que a si próprios. 

 Romanos 12:16 Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam 

dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. 

 Romanos 14:13 Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não 

colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. 

 Romanos 14:19 NTLH Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer 

uns aos outros na fé. 

 Romanos 15:5 Nova Bíblia Viva Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em 

completa harmonia uns com os outros – cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. 

 Romanos 15:7 Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que 

vocês glorifiquem a Deus. 

 Romanos 15:14 Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e 

plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. 

 Romanos 16:16 Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. 

 1 Coríntios 11:33 Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. 

 1 Coríntios 12:25 ... a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual 

cuidado uns pelos outros. 

 Gálatas 5:13 Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião 

à vontade da carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 

 Gálatas 5:15 Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem 

mutuamente. 

 Gálatas 5:26 Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. 

 Gálatas 6:2 Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. 

 Efésios 4:2 Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com 

amor. 

 Efésios 4:32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim 

como Deus os perdoou em Cristo. 

 Efésios 5:19 Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem, de todo o coração, 

hinos e salmos ao Senhor. 

 Efésios 5:21 Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 

 Filipenses 2:3 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros 

superiores a si mesmos. 

 Colossenses 3:9 Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas 

práticas. 



 Colossenses 3:16 Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros 

com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. 

 1 Tessalonicenses 4:18 Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 

 1 Tessalonicenses 5:11 Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão 

fazendo. 

 Hebreus 3:13 Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama 

“hoje”, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 

 Hebreus 10:24 E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 

 Tiago 4:11 Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala 

contra a Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. 

 Tiago 5:11 Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês 

ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio 

de compaixão e misericórdia. 

 Tiago 5:16 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem 

curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 

 1 Pedro 4:9 NTLH Hospedem uns aos outros, sem reclamar. 

 1 Pedro 5:5 Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os 

outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 

 1 João 1:7 Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o 

sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 

 Mateus 28:19-20 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos” 

 Colossenses 1:28-29 Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para 

que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, 

que atua poderosamente em mim. 

 2 Timóteo 2:2 E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens 

fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. 

 1 João 4:20 “Se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama 

seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê” 

 

Vídeo 2 – O chamado bíblico para relacionamentos de discipulado 

 Gênesis 4:9 Então o SENHOR perguntou a Caim: “Onde está seu irmão Abel?” Respondeu ele: “Não sei; sou 

eu o responsável por meu irmão?” 

 Mateus 22:36-39 “Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?” Respondeu Jesus: “‘Ame o Senhor, o seu 

Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior 

mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. 

 Provérbios 27:5-6 Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor 

mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. 

 Provérbios 27:17 Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. 

 Salmo 141:5 Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do 

ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. 

 Romanos 8:28-29 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que 

foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos. 

 Hebreus 12:5-11 Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: “Meu filho, 

não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem 

ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho”. Suportem as dificuldades, recebendo-as como 

disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são 



disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. 

Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos 

submeter-nos ao Pai dos espíritos, para assim vivermos! Nossos pais nos disciplinavam por curto período, 

segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua 

santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, 

porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. 

 João 16:8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 

 

Vídeo 3 – Qual é o propósito dos relacionamentos de discipulado 

 Colossenses 1:25-29 Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, 

de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, 

mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa 

riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e 

ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para 

isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. 

 Gálatas 4:19 Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja 

formado em vocês. 

 2 Coríntios 4:16-17 Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, 

interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos 

estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 

 Mateus 28:18-20 Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na 

terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os ema nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até 

o fim dos tempos”. 

 

Vídeo 4 – Por que precisamos de relacionamentos de discipulado 

 Isaías 57:15 Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: "Habito num lugar 

alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do 

humilde e novo alento ao coração do contrito 

 Romanos 4:17 Como está escrito: “Eu o constituí pai de muitas nações”. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, 

em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se 

existissem. 

 Jeremias 17:9 O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz 

de compreendê-lo? 

 Romanos 12:3 Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês: Ninguém tenha de si mesmo um 

conceito mais elevado do que deve ter; mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com 

a medida da fé que Deus lhe concedeu. 

 

Vídeo 6 – Preparando nossos corações para sermos discipulados – Ser vulnerável e pedir conselhos 

 Romanos 12:5 João Ferreira Atualizada e Corrigida ...assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em 

Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 

 Provérbios 9:10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento. 

 1 João 4:18 No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe 

castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 

 Provérbios 12:15 O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. 

 Provérbios 13:10 O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. 



 Provérbios 15:22 Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos 

conselheiros. 

 Provérbios 20:18 Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa 

de orientação. 

 Provérbios 27:9 Perfume e incenso trazem alegria ao coração; do conselho sincero do homem nasce uma 

bela amizade. 

 

Vídeo 7 – Preparando nossos corações para sermos discipulados – Submissão e imitação 

 Efésios 5:21 Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 

 1 Pedro 2:13 Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens; seja ao rei, 

como autoridade suprema. 

 1 Pedro 2:18 Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, 

mas também aos maus. 

 1 Pedro 3:1 Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece 

à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher... 

 1 Pedro 3:7 Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas 

com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam 

interrompidas as suas orações. 

 1 Pedro 2:21-23 Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-

lhes exemplo, para que sigam os seus passos. “Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi 

encontrado em sua boca.” Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que julga com justiça. 

 1 Pedro 5:5 Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os 

outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 

 1 Pedro 5:5 Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os 

outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 

 João 14:12 Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará 

coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. 

 1 Coríntios 11:1 Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 

 1 Tessalonicenses 1:6 De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor; apesar de muito 

sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 

 Hebreus 13:7 Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado 

da vida que tiveram e imitem a sua fé. 

 

Vídeo 8 – O foco é Cristo 

 Hebreus 12:1-2 Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos 

de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, 

sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio 

dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele 

desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação 

de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. 

 Efésios 3:20-21 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, 

de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre! Amém! 

 Filipenses 3:8 Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco 

para poder ganhar Cristo. 



 Colossenses 2:9-10 Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, 

que é o Cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. 

 Provérbios 29:18 João Ferreira Atualizada Não havendo profecia, o povo se corrompe; mas o que guarda a 

lei, esse é feliz. 

 Colossenses 3:1 Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde 

Cristo está assentado à direita de Deus. 

 

Vídeo 9 – Antes de discipular, lembre-se que... você é especial, você vale muito! 

 1 Coríntios 6:9-11a Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem 

enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, 

nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. Assim 

foram alguns de vocês. 

 Efésios 2:1-3 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando 

seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos 

que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as 

vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza 

merecedores da ira. 

 Efésios 4:17-19 Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem 

na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de 

Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda 

a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 

 2 Coríntios 4:3-4 Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está 

encoberto. O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho 

da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 

 1 Coríntios 6:11b Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus 

Cristo e no Espírito de nosso Deus. 

 Efésios 2:4-6 Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida 

com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos. Deus nos 

ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 

 Efésios 4:22-24 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que 

se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, 

criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. 

 2 Coríntios 4:5-6 Mas não pregamos nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de 

vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: “Das trevas resplandeça a luz”, ele mesmo brilhou em 

nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 

 2 Coríntios 2:16 Temos a mente de Cristo.  

 Romanos 8:28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito. 

 Filipenses 1:6 Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia 

de Cristo Jesus. 

 

Vídeo 10 – Antes de discipular, lembre-se que... você tem tudo de que precisa e de que Deus ainda não terminou 

sua obra em você 

 Jeremias 31:31-34 “Estão chegando os dias”, declara o Senhor, “quando farei uma nova aliança com a 

comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus 

antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito; porque quebraram a minha aliança, apesar 

de eu ser o Senhor deles”, diz o Senhor. “Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois 

daqueles dias”, declara o Senhor: “Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei 



o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: 

‘Conheça ao Senhor’, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior”, diz o Senhor. “Porque 

eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.” 

 1 João 2:20 Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. 

 1 João 2:27 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém 

os ensine; mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as 

coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. 

 Romanos 8:26 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas 

o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 

 2 Coríntios 7:1 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o 

corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 

 1 Tessalonicenses 4:3-7 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade 

sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão 

de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique 

seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e 

asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 

 1 Tessalonicenses 5:23 Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma 

e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Hebreus 2:11 Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus 

não se envergonha de chamá-los irmãos. 

 2 Coríntios 3:18 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 

imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 

 Gálatas 4:19 Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja 

formado em vocês. 

 Efésios 5:26-27 ... para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para 

apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e 

inculpável. 

 Colossenses 1:22 Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para 

apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, 

 1 Tessalonicenses 3:13 Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade 

diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 

 

Vídeo 11 – Antes de discipular, lembre-se que... quando você pisar na bola, bola pra frente! E faça muitas 

perguntas 

 Romanos 8:1 Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. 

 Marcos 2:9 Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou: Levante-se, pegue a 

sua maca e ande? 

 Mateus 16:13 Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: “Quem os 

outros dizem que o Filho do homem é?” 

 Lucas 7:42 “Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o 

amará mais?” 

 Romanos 6:1-2a Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira 

nenhuma! 

 Provérbios 20:5 Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento 

os traz à tona. 

 

Vídeo 12 – Ferramentas básicas dos relacionamentos de discipulado... Ensino e repreensão 



 2 Timóteo 3:16-17 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para 

toda boa obra. 

 Mateus 28:20 “... ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 

até o fim dos tempos”. 

 Romanos 15:4 Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio 

da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. 

 1 Timóteo 4:15-16 Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, 

pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 

 Efésios 5:11 Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz. 

 Mateus 18:15 Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. 

 João 16:8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 

 João 3:20 Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam 

manifestas. 

 

Vídeo 13 – Ferramentas básicas dos relacionamentos de discipulado... Correção e instrução 

 2 Timóteo 3:16-17 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para 

toda boa obra. 

 Atos 14:8-10 Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali 

sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que 

o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: “Levante-se! Fique em pé!” Com isso, o homem deu 

um salto e começou a andar. 

 Lucas 7:43 Simão respondeu: “Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior”. “Você julgou 

bem”, disse Jesus. 

 Hebreus 12:13 “Façam caminhos retos para os seus pés”, para que o manco não se desvie, antes, seja 

curado. 

 Hebreus 12:5-12 Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: “Meu filho, 

não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem 

ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho”. Suportem as dificuldades, recebendo-as como 

disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são 

disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. 

Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos 

submeter-nos ao Pai dos espíritos, para assim vivermos! Nossos pais nos disciplinavam por curto período, 

segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua 

santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, 

porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as 

mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 

 Tito 2:11-12 Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar 

à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, 

 Gálatas 3:24-25 Assim, a Lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, 

porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. 

 1 Coríntios 11:32 Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não 

sejamos condenados com o mundo. 

 

Vídeo 14 – Ferramentas básicas dos relacionamentos de discipulado... Advertir 



 Colossenses 1:28-29 Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para 

que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, 

que atua poderosamente em mim. 

 Atos 20:31 – Por isso, vigiem! Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de 

vocês disso, noite e dia, com lágrimas. 

 1 Coríntios 4:14 – Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, 

como a meus filhos amados. 

 1 Tessalonicenses 5:12 – Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em 

dirigi-los no Senhor e admoestá-los (Bíblia Católica) 

 1 Tessalonicenses 5:14 – Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, 

auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. 

 2 Tessalonicenses 3:15 Versão Fácil de Ler – Contudo, vocês não devem tratar essa pessoa como se ela 

fosse um inimigo, mas devem adverti-la como a um irmão. 

 Colossenses 3:16 Almeida Revisada e Corrigida – A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em 

toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 

espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 

 Romanos 15:14 – Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e 

plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se (neutheteo) uns aos outros. 

 1 Samuel 2:22-25a Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel e que 

eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da Tenda do Encontro.  Por isso lhes 

perguntou: “Por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem.  

Não, meus filhos; não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do SENHOR. Se um homem pecar 

contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor; mas, se pecar contra o SENHOR, quem 

intercederá por ele?” 

 1 Samuel 3:12-13 Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim.  

Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha 

consciência; seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu (neutheteo). 

 Efésios 4:26 “Quando vocês ficarem irados, não pequem”. Apazigúem a sua ira antes que o sol se ponha. 

 Efésios 4:26 João Ferreira Atualizada e Corrigida Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa 

ira. 

 Marcos 3:5 Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do 

coração endurecido deles, disse ao homem: “Estenda a mão”. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. 

 

Vídeo 15 – Ferramentas básicas dos relacionamentos de discipulado... Encorajar e incentivar 

 2 Timóteo 4:2 Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com 

toda a paciência e doutrina. 

 Atos 28:20 Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que 

estou preso com estas algemas”. 

 João 14:16 A Bíblia Viva Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês. 

 Hebreus 3:12-13 Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se 

afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se 

chama “hoje”, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 

 Romanos 8:11 E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que 

ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, 

que habita em vocês. 

 Provérbios 26:28 A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. 

 Hebreus 10:24 E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 

 

Vídeo 16 – Como ter relacionamentos de discipulado – O ciclo PDCA 



 1 Timóteo 4:15 Seja diligente nessas coisas; dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu 

progresso. 

 1 Pedro 2:2-3 Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio 

dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 

 

Vídeo 17 – Planejar o crescimento espiritual – Fazer perguntas – Parte 1 

 Provérbios 20:5 Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento 

os traz à tona. 

 1 Pedro 5:5 Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os 

outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 

 Filipenses 2:20 Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. 

 

Vídeo 18 – Planejar o crescimento espiritual – Fazer perguntas – Parte 2 

 Provérbios 25:20 diz que como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é 

cantar com o coração entristecido. 

 Filipenses 3:13-14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: 

esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o 

alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 

 

Vídeo 19 – Planejar o crescimento espiritual – Ensinar – Parte 1 

 Tito 2:1-5 Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem 

moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, 

ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem 

escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as 

mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas 

em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. 

 Tito 2:8 Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você 

fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a 

seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que 

são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso 

Salvador. 

 Tito 2:11-12 Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar 

à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, 

enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, 

Jesus Cristo. 

 

Vídeo 20 – Planejar o crescimento espiritual – Ensinar – Parte 2 

 1 Samuel 2:3 NTLH Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas. Pois o SENHOR 

é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. 

 Gênesis 20:6 Então Deus lhe respondeu no sonho: “Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo 

impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. 

 Êxodo 3:7 Disse o SENHOR: “De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o 

seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. 

 2 Crônicas 16:9 Pois os olhos do SENHOR estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe 

dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar 

guerras”. 



 Salmos 10:11 Pensa consigo mesmo: “Deus se esqueceu; escondeu o rosto e nunca verá isto”. 

 Salmos 139:1-4 Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto; de 

longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os 

meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces 

inteiramente, Senhor. 

 Provérbios 5:2 Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. 

 Isaías 29:15-16 Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem 

nas trevas e pensam: “Quem é que nos vê? Quem ficará sabendo?” Vocês viram as coisas pelo avesso! 

Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro! Acaso o objeto formado pode dizer àquele 

que o formou: “Ele não me fez”? E o vaso poderá dizer do oleiro: “Ele nada sabe”? 

 Hebreus 4:12-13 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; 

ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do 

coração. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante 

dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. 

 Romanos 2:15-16 pois mostram que as exigências da Lei estão gravadas em seu coração. Disso dão 

testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os.) Isso 

tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara 

o meu evangelho. 

 Provérbios 24:12 Mesmo que você diga: “Não sabíamos o que estava acontecendo!” Não o perceberia 

aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um 

segundo o seu procedimento? 

 Mateus 6:5-8, 16-18 “E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando 

em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já 

receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, 

que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem 

sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão 

ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. 

“Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do 

rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já 

receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros 

que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o 

recompensará. 

 Colossenses 3:23 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 

 

Vídeo 21 – Planejar o crescimento espiritual – Imaginar Cristo formado em você 

 Efésios 3:20-21 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, 

de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre! Amém! 

 

Vídeo 22 – Planejar o crescimento espiritual – Dar-se conta da ação de Deus 

 Provérbios 4:18 A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade 

do dia. 

 1 Samuel 17:32-40 Davi disse a Saul: “Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu; 

teu servo irá e lutará com ele”. Respondeu Saul: “Você não tem condições de lutar contra esse filisteu; você 

é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade”. Davi, entretanto, disse a Saul: “Teu servo toma 

conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou 

atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e 

lhe dou golpes até matá-lo.  Teu servo pôde matar um leão e um urso; esse filisteu incircunciso será como 

um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.  O SENHOR que me livrou das garras do leão e das garras 



do urso me livrará das mãos desse filisteu”. Diante disso Saul disse a Davi: “Vá, e que o SENHOR esteja com 

você” Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze 

na cabeça.  Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com 

aquilo. E disse a Saul: “Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado”. Então tirou tudo aquilo e 

em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu 

alforje de pastor, e, com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu.” 

 2 Reis 6:15-17 O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma 

tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: “Ah, meu senhor! O que 

faremos?” O profeta respondeu: “Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do 

que eles”. E Eliseu orou: “SENHOR, abre os olhos dele para que veja”. Então o SENHOR abriu os olhos do 

rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 

 

Vídeo 24 – Desenvolver o nosso crescimento espiritual – Medir e guiar 

 2 Coríntios 3:18 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 

imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 

 1 Timóteo 4:15 Seja diligente nessas coisas; dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu 

progresso. 

 Provérbios 4:18 A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade 

do dia. 

 

Vídeo 25 – Desenvolver o crescimento espiritual – Fazer coisas 

 Filipenses 2:13 Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa 

vontade dele. 

 Mateus 6:21 Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 

 Tiago 1:22-25 Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que 

ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, 

depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente 

a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas 

praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

 Mateus 7:24 -26 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente 

que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram 

contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas 

palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 

 Lucas 5, Lucas 9, Lucas 10 

 Lucas 11:1 – Ensina-nos a orar... Dá-nos cada dia... Perdoa-nos... 

 

Vídeo 28 – Escolhendo em que área crescer 

 2 Pedro 1:5-7 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; 

ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio a perseverança; à perseverança a piedade; à 

piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor. 

 

Vídeo 29 – Os diferentes tipos de relacionamento entre discípulos 

 Filemon 1:8-14 Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu 

dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo 

Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas 

agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio 

coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa 



do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja 

espontâneo, e não forçado. 

 João 15:13-15 Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão 

meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o 

seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes 

tornei conhecido. 

 Gálatas 6:2 Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. 

 Gálatas 6:4-5 Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar 

com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. 

 

Vídeo 30 – A repreensão cristã – Parte 1 

 João 4:17-18 “Não tenho marido”, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: “Você falou corretamente, dizendo que 

não tem marido O fato é que você já teve cinco; e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que 

você acabou de dizer é verdade”. 

 João 4:10 Jesus lhe respondeu: “Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você 

lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva”. 

 João 16:7-8 Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não 

virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e 

do juízo. 

 Mateus 16:22 Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: “Nunca, Senhor! Isso 

nunca te acontecerá!” 

 Mateus 19:13 Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas 

os discípulos os repreendiam. 

 Lucas 18:39 Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: “Filho 

de Davi, tem misericórdia de mim!” 

 Lucas 23:40 Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: “Você não teme a Deus, nem estando sob a 

mesma sentença? 

 Marcos 9:25 Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, 

dizendo: “Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele” 

 Jó 5:17 Como é feliz o homem a quem Deus corrige; portanto, não despreze a disciplina do Todo-poderoso. 

 Provérbios 19:25 Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência; repreenda o homem de 

discernimento, e ele obterá conhecimento. 

 Lucas 3:19 Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio 

irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito... 

 1 Timóteo 5:20 Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. 

 Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em 

mim? 

 João 9:16 Alguns dos fariseus disseram: “Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado”. Mas 

outros perguntavam: “Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos?” E houve divisão entre eles. 

 Os judeus lhe responderam: “Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoninhado?” 

 1 João 3:5 Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 

 

Vídeo 31 – A repreensão cristã – Parte 2 

 Provérbios 28:13 Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona 

encontra misericórdia. 

 João 3:19-21 Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, 

porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as 



suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que 

as suas obras são realizadas por intermédio de Deus”. 

 1 João 1:5-10 Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva 

alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não 

praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os 

outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem 

pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele 

é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos 

cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 

 Salmo 32, 36 e 51 

 Efésios 5:11 Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz. 

 Apocalipse 3:19 “Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. 

 Mateus 15:18 “Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você 

ganhou seu irmão. 

 Romanos 14:10-12 Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos 

compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: “‘Por mim mesmo jurei’, diz o Senhor, 

‘diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus’ “. Assim, cada um de nós 

prestará contas de si mesmo a Deus. 

 João 8:31-32 Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: “Se vocês permanecerem firmes na minha 

palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. 

 João 8:36 Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. 

 Apocalipse 21:8 Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade 

sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o lugar deles será no lago de fogo 

que arde com enxofre. Esta é a segunda morte”. 

 

Vídeo 32 – A correção cristã – Parte 1 

 2 Coríntios 7:8-11 Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que 

a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, 

porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao 

arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados 

por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à 

salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu 

em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que 

desejo de ver a justiça feita! Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. 

 Hebreus 10:26-27 Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da 

verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão-somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo 

intenso que consumirá os inimigos de Deus. 

 

Vídeo 33 – A correção cristã – Parte 2 

 2 Coríntios 7:10 A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à 

salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. 

 

Vídeo 34 – Nossa comunicação uns sobre os outros 

 Tiago 4:11 Irmãos, não falem mal uns dos outros. 

 Provérbios 26:17 Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em 

discussão alheia. 

 Provérbios 18:8 NTLH Os mexericos são tão deliciosos! Como gostamos de saboreá-los! 



 1 Coríntios 1:11 Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. 

 

Vídeo 35 – O ritmo do relacionamento 

 2 Pedro 1:3-8 Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio 

do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele 

nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da 

natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, 

empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; ao conhecimento o domínio 

próprio; ao domínio próprio a perseverança; à perseverança a piedade; à piedade a fraternidade; e à 

fraternidade o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas 

impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e 

improdutivos. 

 Provérbios 19:27 Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão 

conhecimento. 

 

Vídeo 36 – Fé do começo ao fim 

 Romanos 1:17 Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela 

fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”. 

 Romanos 14:23 Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé; e tudo o que 

não provém da fé é pecado. 

 2 Coríntios 4:18 Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é 

transitório, mas o que não se vê é eterno. 

 1 Coríntios 10:12-13 Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia! Não sobreveio a vocês 

tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além 

do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que 

o possam suportar. 

 Apocalipse 21:8 Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade 

sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o lugar deles será no lago de fogo 

que arde com enxofre. Esta é a segunda morte”. 

 Romanos 4:17 Ele [Abraão] é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos 

e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. 

 Provérbios 4:23 Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. 

 Filipenses 4:8 Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, 

tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou 

digno de louvor, pensem nessas coisas. 

 João 1:41-42 O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: “Achamos o Messias” (isto é, 

o Cristo). E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: “Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas” 

(que traduzido é “Pedro”). 

 

Vídeo 37 – Uma palavra com quem já feriu e foi ferido com relacionamentos de discipulado 

 Ezequiel 18:24 “Se, porém, um justo se desviar de sua justiça, e cometer pecado e as mesmas práticas 

detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado! Por causa da 

infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. 

 Provérbios 4:23 Acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida. 

 Lucas 18:8 Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, 

encontrará fé na terra? 



 Isaías 62:1-2 Eu amo Sião e por isso não me calarei; não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, 

e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis 

ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o SENHOR lhe dará. 
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