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A HISTÓRIA DO DISCIPULADO DA VIDA INTEIRA
Aviso
Por favor, não leia este livro a menos que você está preparado para o trabalho
duro, encontro pessoal profundo, relacionamentos alterados, e as lutas de
recursos de crescimento.
Este não é um livro sobre o discipulado. É um manual para aqueles que estão
prontos e preparados para liderar outros líderes cristãos em uma jornada de
descoberta, através de treinamento e monitoria, sobre como vivemos vidas
que são moldadas pela vida de Jesus todos os dias.
A HISTÓRIA COMEÇA
O início desta jornada particular para o discipulado da vida inteira começou em
uma reunião internacional de líderes da Agência de missão facilitada por
Faith2Share em 2010. O que esses líderes diziam uns aos outros era algo
parecido com isso – "somos muito bons no evangelismo e plantamos igrejas,
sabemos como treinar e apoiar líderes para essas igrejas, e colocamos muito
esforço em cuidados de saúde, educação, desenvolvimento comunitário e até
mesmo Cuidado ambiental, mas estamos deixando de nutrir os discípulos de
Jesus Cristo”.
Esta falha do discipulado conduziu diretamente a tais tragédias como:
• Um genocídio no que foi nominalmente o país mais cristão na África
(Ruanda).
• Corrupção desenfreável dentro de nossas igrejas (US $53 bilhões
perdidos através do crime da igreja em 2016)
• Nominalismo desenfreáveis e declínio varrendo as igrejas europeias e
começando a afectar igrejas na África e em outros lugares.
Esses líderes então perguntaram, "como seria o mundo se pudéssemos ajudar
cada cristão a viver todos os dias como Jesus viveria – em casa, no trabalho, na
recreação, na política, na igreja, sozinho em seu computador?
Esta pasta de trabalho descreve como juntos começamos a responder a essa
pergunta.
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DEFININDO SEUS OBJETIVOS
Esta pasta de trabalho foi projectada para ajudá-lo a executar um processo de
consulta em seu próprio contexto com um objectivo claro, para permitir que
todos aqueles que você trabalha e viver com a tornar-se ' vida inteira '
discípulos de Jesus Cristo.
A pasta de trabalho também irá ajudá-lo a pensar em ' multiplicação ' ou '
replicação ', em outras palavras, como você pode ajudar aqueles a quem você
treina para então ir e treinar, ou mentor, outros.
O material que você vai encontrar nas próximas páginas é baseado em nossa
experiência dentro de Faith2Share de executar essas consultas ao longo dos
últimos seis anos em vários países diferentes na África, Ásia e América Latina, e
permitindo um trabalho semelhante na Europa e no meio Leste. Uma das
coisas importantes que aprendemos é que o discipulado da vida inteira é
altamente contextualizado. Por esse motivo, não encontrará neste manual um
programa totalmente "adequado para todos" para a sua consulta, mas sim
uma estrutura na qual pode criar uma consulta criativa que atenda às suas
necessidades locais.
Você pode querer escrever seus objectivos nas caixas fornecidas abaixo.
Objectivo n º 1
Ver os discípulos de "vida inteira" vivendo vidas em forma de Jesus todos os
dias.
Objectivo 2 Quem você vai treinar?
Este é o lugar onde você precisa começar a contextualização. Em todo o
Faith2Share tem treinado até agora líderes de missão sénior que tiveram a
capacidade de remodelar as actividades de sua agência ou igreja para abordar
questões de discipulado de vida inteira. Mas você precisa ser claro sobre o seu
público-alvo. Quem, no seu contexto, tem o maior potencial para mover a
igreja para o modo de discipulado da "vida inteira"? Quem poderia, em uma
fase posterior replicar este treinamento?
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Objectivo 3: Qual é o seu alvo geográfico?
Você está planejando para executar uma consulta para uma cidade, um país,
vários países ou uma comunidade local, e você vai incluir cristãos de apenas
uma tradição (denominação) ou vários? Todos estes são possíveis e todos são
válidos mas você deve ser desobstruído sobre seu alvo antes que você comece
projectar seu programa. Esta não é uma consulta "Fit All".

Objectivo 4: Quais são seus obstáculos e desafios?
Tente ser claro, talvez depois de alguma pesquisa, sobre o que actualmente
impede os cristãos em seu contexto específico de viver vidas em forma de
Jesus. Em alguns contextos será porque eles estão presos no materialismo, em
outros será tribalismo, ou bruxaria, ou questões de moralidades pode ser uma
falta de ensino bíblico ou mesmo o acesso à escritura em sua língua materna.
Sua consulta precisa enfrentar esses obstáculos na cabeça.

Objectivo 5: Que mudanças você está esperando?
Tente anotar que mudança espera ver em seu contexto (cidade, país, etc.)
doze meses depois que esta consulta ocorre. O que você precisa fazer durante
a consulta para garantir que isso aconteça?
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Objectivo 6 multiplicação
Quem você espera replicar esta consulta, para executar eventos de
treinamento semelhantes em seu próprio contexto, após este evento? Como
você vai equipá-los para fazer isso?

Objectivo n. º 7
Existe algum outro objectivo que você tem para esta consulta que pode ser
bastante específico para o seu contexto?

Antes de ir no desenho da Consulta precisamos para voltar atraz para manter a
clareza sobre duas coisas:
• Será que sabemos sobre a palavra Disciplado a Vida Inteira?
• O que exactamente significa “AVida Inteira”
As secções a seguir vão tratar sobre esta os casos fundamentais.
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Discipulado
Todos nós pensamos que sabemos que discipulado é sobre, mas será útil para
recuar e reflectir sobre isso por um momento antes de projectar sua consulta.
O discipulado é definitivamente não o curso que você faz depois que você se
transforma um cristão. Os cursos "sobre" discipulado podem ser úteis, mas o
próprio discipulado é muito mais significativo – é sobre a forma e o propósito
de toda a nossa vida. O discipulado é essencialmente sobre um relacionamento
– uma relação de graça (que significa receber vida e bênção de Deus), lealdade
e obediência. Resumindo, "vivendo uma vida em forma de Jesus".
A segunda coisa a ser clara é que a Bíblia não instrui os discípulos a sair e
recrutar outros discípulos para que a Igreja cresça maior. Se isso te
surpreende, olhe novamente para o que Jesus diz sobre o discipulado nos
Evangelhos. É o contrário. É a promessa de Jesus que, ao segui-lo, permitir que
ele moldar a nossa vida, e viver dentro da comunidade de "Jesus em forma de"
pessoas, o testemunho de nossas palavras, nossa vida, nosso ser, vai atrair os
outros a procurar também para se tornar discípulos de Jesus. No caso de você
estar preocupado, isso não significa que não devemos nos envolver em
evangelismo, pregação ou plantio de igrejas – significa apenas que essas coisas
não são ' tarefas ' para nós fazermos, mas um resultado natural de viver uma
vida em forma de Jesus. Afinal Jesus foi um grande Evangelista, ele fez um
monte de pregação e ele plantou a Igreja!
Assim, a sua consulta não será um curso de formação para ajudar os cristãos a
trabalhar mais na "tarefa" de fazer discípulos. Será uma consulta que nos ajuda
a todos viver uma vida em forma de Jesus todos os dias, para que a nossa vida
junta se torne tão atraente que os outros não podem ser impedidos de ser
atraídos para seguir Jesus também.
Tempo para uma história
Você pode querer usar a história nas páginas 9 & 10 durante a sua consulta.
Você pode contextualizá-lo para torná-lo mais interessante para seus
participantes.
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O Evangelista, o Fazedor de Discípulos e Mestre
Josiah, Ruth e Yasa viveram na mesma pequena cidade de um país com um
pequeno número de cristãos.
Josiah era um evangelista maravilhoso e todos os dias, depois do trabalho, ele
se estabeleceu na rua para compartilhar sua fé em Jesus e todos os dias Deus
abençoou seus esforços com o nascimento de um novo cristão. No final do
primeiro ano, ele foi o líder de uma igreja com 366 Membros! Ainda assim, ele
pressionou com seu evangelismo e depois de seis anos sua igreja cresceu para
quase 2000 membros!
Ruth tomou uma abordagem diferente para o plantio da igreja. No primeiro
ano, ela estendeu-se a um de seus vizinhos, trouxe-a para a fé, reuniu-se com
ela regularmente para ensiná-la a viver uma vida em forma de Jesus e, em
seguida, no final do ano, ela ensinou seu vizinho como a si mesmo e discípula
outros. No final do primeiro ano, eles tinham uma igreja de duas pessoas, duas
pessoas prontas para chegar aos outros. Usando este método da
"multiplicação" após seis anos a Igreja de Ruth tinha chegado a uma sociedade
de 32. Parecia minúsculo ao lado da Congregação de Josiah.
Yasa tinha outra abordagem interessante. No primeiro ano, ele se estabeleceu
para encontrar doze outras pessoas e ajudou-os a vir à fé e seguir Jesus. Ao
longo dos próximos três anos, ele compartilhou sua vida com esses doze,
ensinou e incentivou-os e os construiu em uma comunidade forte. No final
desse terceiro ano, cada uma dessas treze pessoas estavam prontas para
iniciar a "comunidade de Jesus" construindo tudo de novo e assim por ano 6
Yasa reuniu uma comunidade de 156 pessoas - ainda pequena em comparação
com a mega Igreja de Josiah.
O processo continuou por muitos anos. Josiah estava nas ruas todos os dias,
mas, infelizmente, sua saúde começou a sofrer, houve fricções em sua igreja e
seu casamento estava em farrapos porque sua esposa e filhos nunca o viram.
Ruth pacientemente cresceu seus discípulos, cada pessoa em sua comunidade
crescendo um novo discípulo a cada ano. Yasa, enquanto isso, continuou a se
concentrar em sua abordagem comunitária, pacientemente construindo
pequenos grupos ao longo de três anos. Então algo inesperado aconteceu. No
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ano 12 a comunidade de Yasa
cresceu cinco vezes maior que a
mega Igreja de Josiah e no ano 14
até a comunidade de Ruth
ultrapassou Josiah.
A história tem um final triste, um
final feliz e uma lição para nós
pensarem.
Depois de 21 anos de crescimento
Josiah estava exausto. Ele ainda
estava nas ruas todos os dias, seus
membros da Igreja exigiram sua
atenção a cada hora de vigília, sua
esposa o deixou e ele morreu de
um ataque cardíaco deixando uma
igreja de pouco mais de 7.000 sem
um pastor.

Adição, Multiplicação e a Comunidade na Missão
1+365
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Ano12
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21

1
365
722
1087
1452
1817
2182
2547
2912
3277
5642
4007
4372
4737
5102
5467
5832
6197
6362
6927
7292

21+1
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4092
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1 Milhão

1+12
1
13

156
1872

22464

269568

3 Milhões

39
Milhões

Enquanto isso, Ruth Felizmente continuou disciplinando uma pessoa a cada
ano em uma comunidade de crentes que tinha crescido para 1 milhão.
Yasa morreu no final de seu terceiro ano, mas a comunidade de discípulos que
ele estabeleceu continuou usando seu método e depois de 21 anos eles
numeraram mais de 39 milhões pessoas. Eles se chamavam seguidores de ISA
ou, como você pode conhecê-los melhor, cristãos.

Se você contar esta história em sua consulta você pode querer pedir aos
participantes para discutir o padrão de discipulado que eles estão usando e
como eles podem querer mudar isso no futuro? Quais são as vantagens e os
desafios desses três modelos? Há talvez um papel de todos os três modelos que
estão sendo usados junto na igreja?
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DISCIPULADO DA VIDA INTEIRA
Tendo explorado o que queremos dizer com o discipulado, precisamos ser
claros sobre o que queremos dizer com a vida inteira. Em essência, isso é
muito simples. Significa que nosso discipulado, ou seguir e viver como Jesus se
estende a cada parte de nossa vida. Isso é muito mais fácil de dizer do que
fazer. É por isso que, durante esta consulta, deliberadamente transformar a luz
Spot sobre as diferentes áreas da nossa vida.
Você pode querer pedir aos participantes para desenhar um diagrama como o
abaixo, que mostra como uma pessoa entendeu sua vida-as "áreas de
actividade" ou "aspectos de vida" que fez a sua vida.

Politic
a

Igreja

Sozinho
Adormir

Familia
Trabalho

Laser

Comunidade

Agora, há várias perguntas que podemos fazer, como:
• Em qual dessas áreas eu vivo mais como Jesus?
• Em qual dessas áreas eu moro mais ao contrário de Jesus?
• O que significa viver como Jesus em cada uma dessas áreas?
• Será que uma vida em forma de Jesus tem o mesmo equilíbrio que eu
mostrei no meu diagrama?
• Em que parte da minha vida eu preciso ver a maioria das mudanças se o meu
discipulado vai ser "vida inteira"?
No seu contexto, as perguntas podem ser muito diferentes para adaptar as
perguntas para o seu contexto. A matriz de consulta sugerida neste livrito
parece particularmente em três dessas áreas: Família, Trabalho, Comunidade,
mas você pode escolher diferentes se estes são importantes em seu contexto.
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DISCIPULADO DA VIDA INTEIRA PARA TODA NAÇÃO

Governo
Familia
Negocio
Midia
Educacao e Ciecia
Arte e Entertenimento

Religiao

Em 1975, enquanto Bill Bright,
fundador do Campus Cruzada, e Loren
Cunningham, Fundador da JOCUM,
almoçou
juntos,
Deus
simultaneamente deu a cada um
desses agentes de mudança uma
mensagem para dar ao outro. Ao
mesmo tempo, Francis Schaeffer
recebeu uma mensagem semelhante.
Essa mensagem foi que, se devemos
ter um impacto cristão em qualquer
nação, então precisamos nos envolver
positivamente com as sete esferas, ou
centros de poder de qualquer
sociedade (mostrada à baixo).

Um exercício interessante que você pode querer usar durante a sua consulta é
pedir aos participantes para colocar esses sete lápis (que escrevem a forma de
sua nação) em ordem de prioridade de acordo com:
a. As esferas onde estão pessoalmente mais envolvidas
b. As esferas onde seus membros da Igreja estão mais envolvidos
c. A esfera onde encorajariam um cristão jovem adulto a procurar
trabalho
A discussão dos resultados deste exercício pode ser usada para ajudar os
participantes a coisa sobre como o discipulado da vida inteira pode começar a
moldar não somente indivíduos mas nações inteiras.

Agora viramos, na página seguinte, para a explicação da matriz que irá ajudálo a montar a sua consulta. Esta é uma estrutura que temos encontrado para
trabalhar bem em diferentes contextos em todo o mundo, usando diferentes
idiomas, ao longo dos últimos seis anos, mas é para você experimentar e
descobrir o que funciona melhor para você.
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A MATRIZ DE CONSULTA
A maioria das consultas que Faith2Share foi executado foram mais de quatro
dias consecutivos, mas você pode querer adaptar isso às suas circunstâncias.
NÃO funcionará como uma consulta de um dia, mas poderia ser executado
durante uma série de dias no decurso de um mês, se os participantes vivem
localmente.
Uma matriz é simplesmente uma grade ou um programa que conecta
verticalmente e horizontalmente. Essas conexões são importantes. Os blocos
horizontais básicos são:
Introdução a
Contexto Familiar
disciplado da Vida
Inteira

Contexto do Local O que
do Trabalho
aprendemos e o
plano de Acção

Se você tiver tempo, ou se sentir que seu contexto exige que você pode
adicionar outros blocos de contexto, como "contexto de lazer" ou "contexto
político".
Os blocos verticais básicos são:
Adoração

Estudo
Bíblico

Carácter na Oração
Formação

Recursos

Nossa
Historia

As metodologias utilizadas são apresentação plenária, discussão plenária,
grupos de Buzz e brainstorming, trabalho em grupo pequeno, trigémeos de
oração, reflexão individual, contar histórias e tudo o mais que funcione no seu
contexto.
Um exemplo da matriz completa é mostrado na próxima página. As maneiras
pelas quais cada sessão pode ser executada são soletrados com mais detalhes
nas páginas a seguir, mas os seguintes pontos de aprendizado da nossa
experiência de seis anos podem ser úteis.
• Estruture um tempo, perto do começo, para que os povos conheçam
realmente cada outro e umas pausas mais longas do almoço e do chá para a
conversação informal.
• Esteja preparado para usar vários idiomas para que todos possam participar.
• Na medida do possível, use palestrantes plenários locais e pessoas de
recursos.
• Os tempos de adoração e oração são uma parte importante do processo, não
apenas "enchimentos religiosos".
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Tópico

Manha

Tarde

Noite

Dia 1
Introdução
ao
disciplado a
Vida Inteira

Dia 2
Família

Adoração
Estudo
Bíblico no
Disciplado
Familiar

Dia 3
Local de
Trabalho

Adoração
Estudo
Bíblico no
Disciplado
no Local de
Trabalho
Plenário da Plenário
Boas Vindas Carácter
Carácter
em
em
Formação
Formação
Familiar
do Local do
Trabalho
Grupo de
Grupo de
Trabalho no Trabalho no
Assunto
Assunto
Adoração
Oração em Oração em
Triplo
Triplos
Introdução Recurso
Recursos
no Plenário para o
no Plenário
para
Plenário do do
Disciplado a Disciplado
Disciplado
Vida Inteira Familiar
do Local do
Trabalho
Introdução Grupo de
Grupo de
Pessoal
Trabalho
Trabalho
nos
nos
Recursos
Recursos
Introdução As Nossas
As Nossas
Pessoal
Historias no Historias no
Disciplado
Disciplado

Dia 4
Na
Comunidade

Dia5
Aprender e
plano de
Acção

Adoração
Estudo
Bíblico no
disciplado
da
Comunidade
Plenário da
Carácter em
Formação da
Comunidade

Adoração
Estudo Bíblico
do Disciplado
a Vida Inteira

Grupo de
Trabalho no
Assunto
Oração em
Triplos
Recursos no
Plenário
para o
Disciplado
na
Comunidade
Grupo de
Trabalho nos
Recursos

Plenário de
enceramento
e Oração

Grupo de
Trabalho na
aprendizagem
e nos pontos
de acção

Despedida

As Nossas
Historias no
Disciplado
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DIA 1: INTRODUÇÃO
Introdução Pessoal
Para a sua consulta para trabalhar bem os participantes terão de compartilhar
sua história pessoal em um nível bastante profundo. A fim de fazer isso, eles
precisam primeiro aprender a confiar uns nos outros. É por isso que a nossa
matriz permite pelo menos duas sessões para introduções pessoais. Esta não é
apenas a hora de ir ao redor da sala e cada pessoa dizendo o seu nome e papel
(embora você poderia começar com isso). Introduções pessoais podem
funcionar melhor em pequenos grupos ou trigémeos para que cada pessoa
tem muito tempo para falar. Três perguntas que você poderia dar a pequenos
grupos são, "quem primeiro disciplinou você?", "quem está disciplinando você
agora?" e "Fale-me sobre uma pessoa que você está tentando discípulo". Jogos
de quebra-gelo podem funcionar em alguns contextos. Por favor, use
quaisquer exercícios de confiança que trabalhem em seu contexto cultural.
INTRODUÇÃO AO DISCIPULADO DA VIDA INTEIRA
Esta sessão é melhor executado por alguém como você que tem uma ideia
clara dos objectivos para a consulta e pode usar alguns dos materiais nas
páginas 8-12 deste manual. Um contorno do PowerPoint para esta sessão
também está disponível a partir de Faith2Share a pedido.
SESSÕES PLENÁRIAS
Em geral, recomendamos o uso de líderes locais para facilitar as sessões
plenárias, mas eles precisam ser informados bem. Eles devem ser informados
claramente de que esta é uma "consulta" não uma "conferência" para que a
sua conversa é estimular e permitir a conversação para não dar uma palestra.
Cada sessão plenária deve incluir tempo suficiente para perguntas e debates
plenários – até mesmo trabalhar em "grupos de zumbido" durante a
apresentação.
Sugerimos que você dê a cada facilitador plenário uma cópia das páginas deste
manual relevantes para a sua sessão (ou uma cópia de todo o manual).
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Língua
Este manual, actualmente disponível apenas em inglês, estará em breve
disponível em francês e espanhol.
É importante que os participantes possam comunicar o mais livremente
possível durante a consulta e, por isso, aconselhamos o uso da "língua
materna" para o maior número possível de sessões com o fornecimento de
interpretação, quando necessário.

As seguintes três sessões deste livro terá algumas ideias sobre o tipo de
assunto que poderá anunciar num dos três dias e como poderás fazer isso.
MAS estas são algumas sugestões porque vai precisar de escutar as ideias dos
participantes e tem que tomar conta (ser sensível) com as sugestões
levantadas. (os exemplos dados são da Consulta Faith2Share, durante os
últimos seis anos)
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DIA 2: A FAMÍLIA COM O MOLDE DE JESUS.
Este primeiro tema principal lida com a ampla área de relacionamentos
pessoais e deve abranger o que um casamento em forma de Jesus se parece,
as relações entre maridos e esposas, trazendo as crianças e relacionadas com a
família estendida. Em contextos particulares, também pode ser importante
lidar com questões de classe ou casta, questões de relações tribais ou de raça,
e questões a fazer com relações inter-geracionais, entre género, ou mesmo
sexo e até mesmo o que um "amigo em forma de Jesus" se parece. Não haverá
tempo para cobrir tudo isso, então você precisa decidir quais são mais
importantes para o discipulado efectivo em seu contexto.
Há muitas passagens bíblicas que poderiam ser estudadas nesta
secção. O facilitador terá de escolher os mais adequados ao seu
contexto. Um lugar óbvio para começar é Efésios 6, mas também
pode ser útil olhar para as relações familiares em Ruth, o papel
das crianças na Bíblia (por exemplo. Eli e Samuel ou o jovem
Timóteo), como Jesus se relaciona com pessoas de uma tribo ou
raça diferente (por exemplo. Samaritanos e a mulher Syro-fenícia),
ou a relação entre Abraão e Sara. Há muitas passagens para
escolher!
Sua sessão sobre formação de personagens precisa lidar com
algumas das questões difíceis sobre o carácter cristão e
discipulado, particularmente onde pode haver confrontos com a
cultura local. Uma boa maneira de começar é com uma cabra
cabeça, recebendo participantes para gritar palavras que
descrevem um "em forma de Jesus" marido ou mãe (' paciente ', '
apenas ', ' estrito ', ' entendimento ', etc.) Os ' frutos do espírito '
(Gálatas 5:22-23) também podem ser discutidos neste contexto.
No entanto, não se esqueça de olhar para as questões mais
difíceis, como o líder masculino, violência doméstica, machismo,
rebelião adolescente, preconceito tribal, o racismo na igreja, etc.
À medida que você se divide em pequenos grupos para discussão,
você pode convidar os participantes a escolher entre uma
variedade de tópicos e também permitir que eles adicionem
tópicos. Nem todos os grupos precisam ter o mesmo tamanho.
Alguns tópicos que temos encontrado útil nesta secção são:
17

• Casamento cristão
• Trazendo crianças
• Questões tribais/castas/classe
• Relativos a membros mais amplos da família que não sejam
cristãos
Em diferentes contextos, os participantes pediram grupos sobre
bigamia, adolescentes, racismo e amizades apropriadas, entre
outros.
A sessão sobre recursos para discipulado dentro das famílias e
relações mais amplas precisa explorar quais recursos já existem
dentro de seu contexto, o que pode estar disponível em outro
lugar que possa ser usado, ou adaptado, dentro de seu contexto e
quais recursos você pode necessidade de criar. Achamos útil
começar esta sessão explicando o que queremos dizer com
"recursos". Um recurso pode ser uma pessoa ou grupo, uma
ferramenta de ensino ou treinamento, um curso, um vídeo ou
livro, um jogo, algumas finanças, tempo, na verdade quase
qualquer coisa! Desencorajar as pessoas de sempre pensar em
recursos externos caros e ser imaginativa sobre os recursos que
eles já têm. Alguns que vieram acima previamente são, "povos que
são bons com crianças", "os povos idosos que experimentaram
dificuldades no casamento", "sessões do enriquecimento da
União", "Crianças", etc.
Quando você divide em grupos, muitas vezes é útil colocar as
pessoas em grupos geográficos para que eles falem com as
pessoas a quem eles podem ser capazes de colaborar com mais
tarde para criar ou usar um novo recurso para o discipulado no
contexto familiar/relacionamentos.
Testemunho e história pessoal é sempre poderoso. Incentive
algumas (2-4) pessoas nesta sessão final a contar sua própria
história sobre o que significou para eles serem discípulos de Jesus
Cristo em seu contexto familiar (ou relações mais amplas).
Termine a sessão com a oração por essas pessoas.
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DIA 3 O TRABALHODOR EM FORMA DE JESSUS
Este segundo tema principal aborda a ampla área do trabalho, do emprego e a
gestão de recursos materiais, tais como o dinheiro e a propriedade e deve
abranger o aspecto de um gerente ou funcionário em forma de Jesus, no local
de trabalho, na ética laboral e na forma como lidamos com dinheiro e outras
possessões materiais tais como a propriedade. Em contextos específicos, pode
também ser importante para lidar com questões de nepotismo ou favoritismo
no trabalho, a exploração do trabalho (especialmente as crianças) e as
questões com o pagamento de subornos, corrupção e ganância no contexto de
Materialismo. Pode haver uma coisa como um milionário "em forma de
Jesus"? Não haverá tempo para cobrir todos estes assim que você precisa
decidir quais são mais importantes para o discipulado efectivo em seu
contexto.
Há muitas passagens bíblicas que podem ser estudadas neste
Sessão. O facilitador terá de escolher o mais apropriado para o seu
contexto. Jesus disse mais parábolas sobre Emprego e dinheiro do
que ele fez sobre relacionamentos e sexualidade – ele sabia que
seria uma área difícil para seus discípulos. Um facilitador começou
por levar os participantes a listar como muitos tipos de emprego
mencionados na Bíblia como podiam – Eles variam de ourives a
oleiro e carpinteiro para cultivador de árvores de sicômoro. Olhar
para cada um desses trabalhadores pode trazer uma inspiração
muito útil.
Sua sessão sobre formação de personagens precisa lidar com
alguns das perguntas duras sobre o carácter cristão e discipulado –
particularmente onde pode haver confrontos com cultura local.
Uma boa maneira de começar é com uma quebra cabeça ficando
os participantes a gritar palavras que descrevem uma forma de
Jesus gerente ou empregado (' trabalho duro ', ' confiável ',
'ouvindo', etc.) Você também pode pedir grupos Buzz (2-3
pessoas) para responder a uma pergunta "o que você teria feito?"
(por exemplo, se você viu um colega de trabalho roubando
dinheiro no trabalho.) Não se esqueça de olhar para as questões
mais difíceis, como Os cristãos lidam com dinheiro, favorecem os
membros da família no negócio, ou lidar com a injustiça no local
de trabalho.
Como você se divide em pequenos grupos para discussão, você
pode convidar participantes a escolher entre uma série de tópicos
e também permitir - los para adicionar tópicos. Nem todos os
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grupos precisam ter o mesmo tamanho. Alguns tópicos que temos
encontrado útil nesta sessão são:
• O gerente cristão
• O funcionário cristão
• Questões de dinheiro dentro da comunidade cristã
• Compartilhando sua fé no local de trabalho
Em diferentes contextos, os participantes solicitaram grupos
trabalho infantil, fazendo negócios com não cristãos, Negócios
como Missão (BAM) e empresários cristãos.
A sessão sobre recursos para o discipulado no trabalho ambiente
precisa explorar quais recursos já existem em seu contexto, o que
pode estar disponível em outro lugar que pode ser usado, ou
adaptado, dentro de seu contexto e que recursos que você pode
precisar criar. Tal como indicado na página 18, ter achado útil para
começar esta sessão, explicando o que Queremos dizer com
"recursos". Alguns que vieram acima previamente nesta sessão
são "bolsas de negócios cristãs", "Deus nos vídeos de trabalho ","
oração na igreja para os trabalhadores ", etc.
Quando você divide em grupos, muitas vezes é útil colocar as
pessoas em grupos geográficos para que eles falem com as
pessoas que eles pode ser capaz de colaborar com mais tarde para
criar ou usar um novo recurso para o discipulado no local de
trabalho.
Como uma alternativa aos grupos neste dia temos, por vezes,
utilizou um painel de discussão convidando quatro dos nossos
participantes que são, ou foram, no emprego secular para
compartilhar algo de sua luta para ser "em forma de Jesus" no
trabalho.
Testemunho e história pessoal é sempre poderoso. Incentivar
algumas (2-4) pessoas nesta sessão final para contar sua própria
história do que significou para eles ser um discípulo de Jesus Cristo
no seu contexto de trabalho. Termine a sessão com a oração por
estes Pessoas.
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DIA 4: COMUNIDADES EM FORMA DE JESUS
Este terceiro tema principal lida com a ampla área de como um discípulo de
Jesus vive na comunidade mais ampla e deve abranger o que um membro da
Comunidade em forma de Jesus se parece, relacionamentos com os vizinhos
(especialmente aqueles de outra fé), o uso do tempo de lazer, envolvimento na
política e como os discípulos de Jesus podem transformar sua comunidade
local. Em particular contextos, também, podem ser importante lidar com
questões de perseguição e preconceito, o papel dos meios de comunicação,
vícios, privação e violência, e as questões a fazer com relações inter-fé. Talvez
a pergunta mais importante seja, "como podem os discípulos de Jesus
transformar comunidades inteiras como ' sal e luz ' agentes de mudança?" Não
haverá tempo para cobrir tudo isso, então você precisa decidir quais são mais
importantes para o discipulado efectivo em seu contexto.
Há passagens bíblicas que poderiam ser estudadas nesta secção. O
facilitador terá de escolher os mais adequados ao seu contexto.
Um lugar interessante para começar pode ser o livro de Neemias
que lida com a transformação de uma comunidade, a
reconstrução da sociedade (bem como muros), vivendo em um
contexto hostil, o papel da escritura na sociedade, e muito mais.
Uma aproximação diferente seria começar com actos 2:44-3:16
que levanta muitas edições sobre como os discípulos vivem junto
e servem (na escritura e na palavra) a comunidade local. Há
muitas passagens para escolher!
Na Comunidade, a validade da fé cristã é muitas vezes julgada pelo
carácter observado dos discípulos cristãos. Sua sessão sobre
formação de personagens, portanto, precisa lidar com algumas
das questões difíceis sobre o carácter cristão e discipuladoparticularmente onde pode haver confrontos com a cultura local.
(Como Paulo nos ensina, algumas coisas podem ser permitidas,
mas não são úteis para nosso testemunho – por exemplo, o uso de
álcool ou determinado comportamento entre os géneros.) Mais
uma vez, você pode começar com uma "quebra cabeça"
recebendo participantes para gritar palavras que descrevem um
"Jesus em forma de" vizinho, político ou trabalhador da
Comunidade. Algumas dessas perguntas difíceis podem ser úteis
na discussão. "O que os vizinhos muçulmanos vêem os cristãos
fazendo que os faz rejeitar Jesus?" "Deve escândalo (por exemplo,
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abuso de uma criança) ser tratada secretamente na igreja ou
abertamente na arena pública?" "O que o comportamento comum
aprovado na minha sociedade é errado para os discípulos de
Jesus?"
À medida que você se divide em pequenos grupos para discussão,
você pode convidar os participantes a escolher entre uma
variedade de tópicos e também permitir que eles adicionem
tópicos. Nem todos os grupos precisam ter o mesmo tamanho.
Alguns tópicos que temos encontrado útil nesta secção são:
• Transformando comunidades
• Cristãos na política
• Relativo aos vizinhos hindu/budista/muçulmano/etc.
• Utilizar as médias pública ou redes sociais para transformar
comunidades
Em diferentes contextos, os participantes pediram grupos sobre
fanáticos e fundamentalismo, cuidados ambientais, Bioética e
empoderamento económico.
A sessão sobre recursos para discipulado e comunidades
transformadoras precisa explorar quais recursos já existem dentro
de seu contexto, o que pode estar disponível em outro lugar que
possa ser usado, ou adaptado, dentro de seu contexto e quais
recursos você pode precisar Criar. Como afirmado na página 18,
achamos útil começar esta sessão explicando o que queremos
dizer com "recursos". Alguns que vieram acima previamente são,
"estratégia samaritana (discípulo a Aliança das Nações) ", "grupos
da mulher da inter-fé", "oração para políticos cristãos", "povos
que podem ensinar cristãos sobre o Islam/Hinduism/etc.",
"Juventude que são bons em meios sociais", Etc.
Quando você divide em grupos, muitas vezes é útil colocar as
pessoas em grupos geográficos para que eles falem com as
pessoas a quem eles podem ser capazes de colaborar com mais
tarde para criar ou usar um novo recurso para o discipulado e
transformando a Comunidade. Alternativamente, você pode
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colocar as pessoas em grupos específicos de contexto (por
exemplo, urbano/rural ou muçulmano/Hinduneighbours)
Testemunho e história pessoal é sempre poderoso. Incentive
algumas (2-4) pessoas nesta sessão final a contar sua própria
história sobre o que significou para eles ser um discípulo de Jesus
Cristo em sua comunidade local e como eles viram Deus
transformar essa comunidade. Termine a sessão com a oração por
essas pessoas.
DIA 5: O BOM TERMINO
Um dos maiores desafios para o fim de uma consulta é prender a atenção de
pessoas ocupadas que já estão pensando em sua jornada para casa e suas
próximas tarefas. Mas capturando o aprendizado da consulta e construindo as
fundações para futuras mudanças são muito importantes, então você precisa
planejar este meio-dia bem, caso contrário as pessoas vão sair cedo
(fisicamente ou apenas mentalmente!) Aqui estão algumas dicas.
• Escolha alguém para liderar o estudo bíblico final que todo mundo vai
querer ouvir, manter o "melhor vinho" até o fim.
• Tornar a sessão final muito interactiva, não apenas um plenário aberto.
Use grupos de Buzz e pequenas discussões focadas para concordar pontos
de acção e aprendizagem chave.
• Use “flip charts”, dar a todos um "cartão de compromisso pessoal" para
escrever, escrever prioridades na parede e convidar cada pessoa a
adicionar estrelas coloridas para aqueles que querem endossar, etc.
• Você pode querer incluir a comunhão (quebrando do pão) na adoração
final, talvez mesmo trazendo em um grupo local da música do culto.
• Forneça a todos uma lista de participantes e detalhes de contacto para
que eles possam se manter em contacto uns com os outros.
E depois;
• Escreva a todos os participantes no prazo de três semanas após a consulta
para lembrá-los do que foi acordado e compartilhar quaisquer recursos que
você colectou.
• Elaborar um breve relatório para circular e incentivar os participantes.
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TREINAMENTO PARA MULTIPLICAÇÃO
Faith2Share tem agora uma série dessas consultas
em contextos muito diferentes em todo o mundo e
grande parte do aprendizado dessas consultas
iniciais está contido neste manual. No entanto, para
avançar o desafio do discipulado de toda a vida de
qualquer maneira substancial, precisamos usar o
modelo de multiplicação em vez de adição simples
(ver a história na página 9). Ao invés de acrescentar
mais uma consulta, cada consulta deve estar
equipando cada participante para retornar ao seu contexto de casa e realizar
uma consulta semelhante em seu lugar.
 Quando realizou uma consulta em Kathmandu, no Nepal, convidámos
participantes de diferentes regiões desse país. Com o apoio de um
movimento missionário local nos participantes do Nepal, em seguida,
voltou para suas regiões e organizou várias consultas locais usando
material da reunião em Kathmandu.
 Na consulta que realizou em Nairobi, Quénia, um dos participantes foi
tão inspirado pelo foco das discussões que ele retornou à sua igreja e
realizou uma série de eventos de treinamento lá cobrindo todo o material
da consulta. Em seu trabalho para um movimento missionário Africano,
ele escreve, "o discipulado da vida inteira e a formação de outros neste é
agora o centro de tudo o que eu faço no meu ministério."
Para habilitar esse modelo de multiplicação, você pode desejar considerar as
seguintes acções:
• Adicionar à sua consulta (imediatamente ou em uma data posterior) um
dia de treinamento para facilitadores de consulta.
• Forneça a cada participante a sua consulta com uma cópia deste manual
(idealmente na sua língua materna).
• Desafie cada um de seus participantes a executar uma consulta
semelhante em seu próprio contexto/local dentro de um ano de
participar de sua consulta e escrever-lhes após seis meses para inquirir
como seus planos estão progredindo.
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Conclusão
Um pensamento final... Jesus era um judeu ou um cristão quando ele morreu?
Matemáticos falam sobre ' conjuntos limitados ' e ' conjuntos centralizados '.
Quando nos preocupamos com as fronteiras entre o Islão e o cristianismo, se
há mais budistas ou cristãos em nossa comunidade, como aumentar o
tamanho de nossa igreja, estamos engajados no pensamento "conjunto
limitado" – quem está dentro e quem está fora. O discipulado da vida inteira
encoraja-nos a fazer algum pensamento "centrado" em vez disso. Quem
estamos a seguir, que nos dá a nossa identidade, que molda a nossa vida, que
está no centro de tudo para nós?
No centro da vida de Jesus estava a sua obediência ao pai, a sua paixão pelo
Reino, o seu relacionamento com Deus, a humanidade e toda a criação. Os
limites entre samaritanos e judeus, homens e mulheres, tinham muito pouca
importância para ele. Eu supor que morreu com sua mente centrada em seu
pai e nenhum pensamento dado a se era um Judeus ou um cristão, certamente
não uma conversa.
Mais Recursos
Alguns livros

Contagiante discípulo-Making por DL Watson e PD Watson.Pub. Thomas
Nelson (2014)
Fazendo discípulos através de culturas por CA Davis. Pub. IVP livros (2015)
A diferença discipulado: Fazendo Discípulos enquanto cresciam como discípulos
por RE Logan. Pub. Liderança de Logan (2016)
Assuntos de discipulado por P Maiden. Pub. IVP (2015)
Disciplinando Nações por DL Miller. Pub YWAM Publishing (1998)
Fazendo discípulos hoje por J Bowen. Pub. Wycliffe BT (2013)
Os novos conspiradores por T sine. Pub. IVP livros (2008)
O custo do discipulado por D Bonhoeffer. Pub. Imprensa de SCM (1959)
Discipulado Intencional e Fazeodres de Didiscípulo-Making J Kafwanka & M
Oxbrow Pub. Escritório de Comunhão Anglicana (2016)
Disciplinando os Disdisciplinadores por JO Akinfenwa. pub. Ibadan DIOC.
Imprensa (2010)
Sem limites por B Bishop. Pub. Baker Books (2015)
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Algumas organizações
Disciplinando a Aliança das Nações http://www.disciplenations.org
Enraizada em Jesus http://www.rootedinjesus.net
Primeiro discípulo www.disciplefirst.com
Rede de discipulado relacional http://relationaldiscipleshipnetwork.com
Faith2Share www.faith2share.net
Passagens bíblicas sobre formação de personagens para o Discipulado da
Vida Inteira
Há muitas passagens na Bíblia que podem nos ajudar a pensar sobre o carácter
de um discípulo de Jesus, mas aqui estão alguns que poderiam ser úteis:
Êxodo 20:16-17
Levítico 19:11
Levítico 19:15
Levítico 19:17-18
Levítico 25:14, 17
Deuteronômio 5:20-21
Deuteronômio 15:7
Deuteronômio 15:11
Deuteronômio 23:19
Provérbios 3:28-29
Provérbios 24:25
Obadiah 1:12
Zacarias 7:9-11
Zacarias 8:16-17
Malaquias 2:10
Mateus 5:23-24
Mateus 18:15-17
Mateus 18:21-35
Mateus 22:36-39
Marcos 9:50
Marcos 12:28-31
Lucas 6:30
Lucas 10:25-27
Lucas 17:3-4
João 13:34-35

João 15:12-17
Romanos 1:11-12
Romanos 12:5
Romanos 12:10
Romanos 12:16
Romanos 13:8-9
Romanos 14:10-13
Romanos 14:15
Romanos 14:21
Romanos 15:7
Romanos 15:14
Romanos 16:16
1 Coríntios 1:10
1 Coríntios 10:24
1 Coríntios 11:33
1 Coríntios 12:7
1 Coríntios 12:25-27
1 Coríntios 16:15-16
Gálatas 5:14-15
Gálatas 5:26
Gálatas 6:1-5
Ephesians 4:2
Ephesians 4:29
Ephesians 4:32
Ephesians 5:19-21

Philippians 2:3-4
Philippians 4:2
Colossians 3:9-10
Colossians 3:13
1 Tessalonicenses 3:12
1 Tessalonicenses 4:18
1 Tessalonicenses 5:11-15
2 Timóteo 2:24
Titus1:9
Hebreus 3:13
Hebreus 10:24-25
Hebreus 13:16
Tiago 2:8
Tiago 4:11-12
Tiago 5:9
Tiago 5:16
1 Pedro 1:22
1 Pedro 2:17
1 Pedro 3:8
1 Pedro 4:9-10
1 Pedro 5:5
1 Pedro 5:14
1 João 1:7
1 João 3:11-23
1 João 4:7-12
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My Notes
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Faith2Share
Watlington Rd., Oxford, OX4 4JH, Reino Unido
www.faith2share.net
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