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Bem-vindo ao Treinamento Zume! 
 

Estamos contentes por vocês estarem aqui! 
 
O Treinamento Zume é uma experiência de aprendizado online e presencial  desenvolvido 
para pequenos grupos que seguem Jesus aprenderem como obedecer sua Grande 
Comissão e fazer discípulos que se multipliquem. 
 

Formato das Sessões 
 

O Treinamento Zume consiste de nove sessões básicas e uma sessão avançada – o seu 
grupo pode retornar a essa sessão quando terminar o seu treinamento inicial. O tempo de 
duração de cada sessão é de aproximadamente duas horas e inclui: 

 

• video e audio para ajudar o seu grupo a entender os princípios básicos de 

multiplicação de discípulos; 

• atividades de grupo para ajudar o seu grupo a refletir sobre o que está sendo 

compartilhado; 

• exercícios simples para ajudar o seu grupo a colocar em prática o que está 

aprendendo; 

• sessões de desafios para ajudar o seu grupo a continuar aprendendo e crescendo 

entre uma sessão e a seguinte.   

 

Iniciando e Encerrando com Oração 
 
Muitos seguidores de Jesus, em todo o mundo, estão orando por você e o seu grupo. E 
continuaremos a orar enquanto você estuda este material. Certifique-se de que o seu 
grupo também esteja orando. 
 
No início de cada sessão, peça a alguém – ou a várias pessoas – do seu grupo que 
convide o Espírito Santo para preparar seus corações e conduzir esse tempo em que 
vocês estão reunidos. Lembre-se de agradecer a Deus pela oportunidade de conhecê-lo e 
amá-lo mais – Ele quer isso para cada um de vocês. 
 
No final de cada sessão, vocês terão a oportunidade de orar novamente como grupo. Não 
se esqueçam de aproveitar essa oportunidade para pedir a Deus que os ajude a entender, 
aplicar e compartilhar com outras pessoas o que Ele está lhes ensinando. Lembrem-se de 
orar por necessidades especificas do seu grupo. 
 

Discutindo em Grupo 
 
Vocês terão várias oportunidades de conversar sobre o que estão aprendendo no seu 
grupo. As discussões em grupo devem durar cerca de dez minutos, exceto quando houver 
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orientação diferente. Estimulem todos a participar e compartilhar seus pensamentos e 
perspectivas. Não percam nada que Deus possa querer compartilhar por intermédio de 
alguém no grupo. 

 
Verificação de Desempenho 

  
Ao longo de todo o curso, o seu grupo terá a oportunidade de checar como cada um está 
obedecendo e compartilhando o que vocês têm aprendido. Não pulem essa parte 
importante do treinamento, mas tomem cuidado para não terem uma atitude interior de 
julgamento. Peçam a Deus um coração gentil que ajude outros a crescer. 
Prontos para começar?  

 
Então, vamos lá! 
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SESSÃO 01 
 

Nesta sessão, o seu grupo terá uma visão geral do Treinamento Zume, aprenderá dois 
princípios básicos de como fazer discípulos e descobrirá duas ferramentas simples para 
fazer discípulos que se multiplicam.  
 

Estudo Bíblico S.O.A.P.S.  

Como seguidor de Jesus, devemos ler as Escrituras diariamente. Uma boa diretriz é ler 
um mínimo de 25 a 30 capítulos da Bíblia a cada semana. Manter um diário diariamente 
usando o S.O.A.P.S. O formato de leitura da Bíblia ajudará você a entender, obedecer e 
compartilhar ainda mais. S.O.A.P.S. é:  
 

• Scripture (Escritura): – Escreva um ou mais versículos que sejam particularmente 

significativos para você hoje. 

• Observation (Observação): – Reescreva esse versículo (se houver mais de um, 

tudo bem) em suas próprias palavras, para compreender melhor o texto. 

• Aplication (Aplicacão): – Reflita sobre o que significa obedecer a esses 

mandamentos na sua própria vida. 

• Prayer (Oração): – Escreva uma oração dizendo para Deus o que você aprendeu 

e como pretende obedecer. 

• Sharing (Compartilhamento): – Pergunte a Deus com quem Ele deseja que você 

compartilhe isso que aprendeu/aplicou. 

 

Vamos agora colacar o S.O.A.P.S. para funcionar:  

S (Scripture - Escritura) – Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de 

vocês, nem os caminhos de vocês, os meus caminhos, diz o Senhor; porque assim como 

os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os 

caminhos de vocês; e os meus pensamentos, mais altos do que os pensamentos de 

vocês (Isaías 55:8-9). 

O (Observation - Observação) – Como ser humano, sou limitado quanto ao que sei e 
quanto ao à forma de fazer. Deus em nada é limitado. Ele vê TUDO e sabe de TODAS 
AS COISAS. Ele pode fazer QUALQUER COISA. 
A (Application - Aplicação) – Já que Deus sabe de tudo e os seus caminhos são 
melhores, serei muito mais bem-sucedido na vida se eu o seguir em vez de confiar na 
minha própria maneira de administrar a vida. 
P (Prayer - Oração) – Senhor, eu não sei como viver bem de maneira que te agrade e 
ajude outras pessoas. Os meus caminhos conduzem a erros. Meus pensamentos te 
ofendem. Por favor, ensina-me os teus caminhos e os teus pensamentos. Concede-me 
que o Espírito Santo me guie à medida que eu te sigo. 
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S (Sharing - Compartilhamento) – Eu compartilharei esta passagem bíblica e sua 
aplicação com o meu amigo Estêvão, que está passando por um momento difícil e 
precisa de direção para decisões importantes que precisa tomar. 

 

Grupos de Prestação de Contas 
 

Os grupos de prestação de contas são formados por duas ou três pessoas do mesmo 
sexo – homens com homens e mulheres com mulheres – e se encontram uma vez por 
semana para discutir um conjunto de perguntas que ajudem a revelar áreas nas quais as 
coisas estão indo corretamente e áreas que precisam de correção. Eles podem até se 
encontrar por celular, se estiverem impossibilitados de encontrar frente a frente. Toda 
pessoa no grupo de prestação de contas precisa compreender que aquilo que é 
compartilhado é confidencial.  

 
 

ATIVIDADE (45 minutos) – Dividam-se em grupos de duas ou três pessoas do mesmo 
sexo. Invistam os próximos 45 minutos trabalhando juntos as perguntas abaixo, da lista 2, 
sobre prestação de contas. Uma vez que vocês não fizeram antes uma  leitura em grupo 
desta sessão, pulem as perguntas a respeito de leituras anteriores. A lista 1 é uma ótima 
opção à medida que você avança no treinamento. 
 

 

Lista 1 - Perguntas de Prestação de Contas 

 
Ore para que nos tornemos como Jesus. 
1. Como vai você? Como está sua vida de oração? 
2. Você tem algum pecado para confessar (relacional, sexual, financeiro, ou algo 

relacionado ao orgulho, integridade, submissão a autoridade, etc.)? 
3. Você obedeceu ao que Deus lhe disse da última vez? Compartilhe detalhes. 
4. Você orou pelos “incrédulos” na sua lista de relacionamentos esta semana? Você teve 

a chance de compartilhar com algum deles? Compartilhe detalhes. 
5. Você memorizou um novo versículo bíblico esta semana? Cite isso. 
6. Você leu pelo menos 25 capítulos da Bíblia esta semana? O que Deus disse a você 

nesta semana da Palavra? 
7. O que você vai fazer especificamente sobre isso? 
8. Você se encontrou com seu grupo 3/3 esta semana? Como foi? 

9. Você modelou ou ajudou alguém a começar um novo grupo 3/3 esta semana? 
Compartilhe detalhes. Você vê alguma coisa impedindo minha caminhada com 
Cristo? 

10. Você teve a oportunidade de compartilhar o evangelho esta semana? Compartilhe 
detalhes. Pratique seu testemunho em 1 a 3 minutos e o evangelho agora mesmo. 

11. Quem você pode convidar para o grupo na próxima semana? Se o grupo for 
composto por quatro pessoas ou mais, multiplique-o. Feche com oração sobre o que 
foi compartilhado. 
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Lista 2 - Perguntas de Prestação de Contas 
 

1. Como as suas percepções da leitura bíblica da semana passada 

modificaram a sua maneira de pensar e viver? 

2. Para quem você passou suas percepções da semana passada, e como 

foram recebidas? 

3. Você tem visto Deus operar? 

4. Você foi testemunha, esta semana, com suas palavras e ações, da 

grandeza de Jesus Cristo? 

5. Você tem sido exposto(a) a material sexualmente sedutor ou permitiu à sua 

mente nutrir pensamentos sexuais inapropriados? 

6. Você tem reconhecido a propriedade de Deus na maneira de usar o seu 

dinheiro? 

7. Você cobiçou alguma coisa? 

8. Você feriu a reputação ou os sentimentos de alguém com suas palavras? 

9. Você tem sido desonesto(a) ou exagerado(a) nas suas palavras, ações? 

10. Você tem se permitido um comportamento viciante, preguiçoso ou 

indisciplinado? 

11. Você tem sido escravo(a) de roupas, amigos, trabalho ou coisas que você 

possui? 

12. Existe alguém que você não conseguiu perdoar? 

13. Quais as preocupações ou ansiedades que afligem você hoje?  

14. Você tem reclamado ou resmungado? Você tem cultivado um coração 

grato? 

15. Você tem honrado pessoas?  

16. Tem sido compreensivo e generoso nos seus relacionamentos importantes?  

17. Quais tentações em pensamentos, palavras e ações você tem enfrentado, e 

qual tem sido a sua resposta?  

18. Como você tem aproveitado as oportunidades de servir ou abençoar outros, 

especialmente cristãos? 

19. Você tem visto respostas específicas à oração? 

20. Você completou a leitura bíblica da semana?
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SESSÃO 02 
 

Nesta sessão, o seu grupo vai aprender qual é a diferença entre produtores e 
consumidores no Reino de Deus. Vocês também aprenderão e colocarão em prática 
duas outras ferramentas simples para multiplicar discípulos. 

 

Ciclo de Oração 
 

O Ciclo de Oração é uma ferramenta simples para praticar a oração. Você pode usá-la 
sozinho e compartilhá-la com qualquer discípulo. Em apenas doze passos simples de 
cinco minutos cada, o Ciclo de Oração guia você nas doze maneiras em que a Bíblia 
nos ensina a orar. No final do ciclo, vocês terão passado uma hora em oração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LOUVE: Comece o seu tempo de oração louvando o Senhor. Louve-o por coisas que 
estão em sua mente neste exato momento. Louve-o por algo especial que Ele fez na 
sua vida na semana passada. Louve-o pela bondade dele com sua família. 
 
ESPERE: Passe um tempo esperando no Senhor. Fique em silêncio e deixe que Ele 
traga reflexões sobre você. 
 
CONFESSE: Peça ao Espírito Santo que lhe mostre qualquer coisa em sua vida que 
possa ser desagradável a Ele. Peça que Ele aponte atitudes erradas e também ações 
específicas a respeito das quais você ainda não fez uma oração de confissão. Agora 
confesse isso ao Senhor para que você possa ser purificado(a) 

 

INÍCIO 

5 MIN 
 

Confesse 
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LEIA A PALAVRA: Invista tempo lendo nos Salmos, nos profetas e passagens sobre 
oração no Novo Testamento. 

 
PEÇA:  Faça pedidos em seu favor. 

 
INTERCEDA: Faça pedidos em favor de outras pessoas. 

 
ORE A PALAVRA: Ore passagens específicas. Orações encontradas na Bíblia, em 
geral, e também vários salmos são adequados para esse propósito. 

 
AGRADEÇA: Agradeça ao Senhor pelas coisas em sua vida, por sua família e por sua 
igreja. 

 
CANTE: Cante músicas de louvor, ou de adoração, ou outro hino, ou cântico espiritual. 

 
MEDITE: Peça ao Senhor que fale com você. Tenha caneta e papel prontos para 
anotar impressões que Ele lhe der. 

 
OUÇA: Passe tempo reunindo as coisas que você leu, as orações que você fez e 
músicas que você cantou para ver como o Senhor vai juntar tudo isso para falar com 
você. 

 
LOUVE: Louve ao Senhor pelo tempo que você teve para estar com Ele e pelas 
impressões que Ele lhe deu. Louve-o pelos seus atributos gloriosos. 

 

ATIVIDADE (60 minutos) – Passem os próximos sessenta minutos em oração, 
individualmente, usando as orientações a seguir como guia. Estabeleçam um tempo 
para o grupo retornar e se reconectar. Tenham o cuidado de adicionar alguns minutos 
extras a esse tempo, de forma a permitir que todos os participantes encontrem um 
lugar quieto para orar e retornem no final do período de oração.  
 

Lista de 100 

 
Você já pensou em seus relacionamentos como algo pelo qual é responsável? A Lista 
de 100 é uma ferramenta simples para ajudá-lo a ser mais responsável por seus 
relacionamentos. 

 
Deus já nos deu os relacionamentos de que precisamos para “ir e fazer discípulos”. 
Essas pessoas são a nossa família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e colegas 
de escola ou faculdade – pessoas que conhecemos a nossa vida toda e pessoas que 
acabamos de conhecer.  Sermos fiéis com as pessoas que Deus já colocou na nossa 
vida é um primeiro grande passo para multiplicar discípulos. E isso pode começar com 
o simples ato de fazer uma lista.  
ATIVIDADE (30 minutos) – Peçam a todos os participantes do seu grupo que usem os 
próximos trinta minutos para preencher a sua lista de relacionamentos utilizando o 
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formulário Lista de 100, que está nas próximas páginas. Em cada linha, escrevam um 
nome, e depois marquem a situação espiritual dessa pessoa: discípulo (alguém que 
você acredita já ser seguidor de Jesus); descrente (alguém que você acredita não ser 
um seguidor de Jesus) ou desconhecida. 

 
Se acabar o tempo e alguém ainda não tiver completado sua lista, pode completá-la 
mais tarde. 

 
Lembrem-se: As pessoas relacionadas na sua Lista de 100 deve ser gente que você 
conhece, sabe como contatar e com as quais tem mantido relacionamento continuado 
durante muito tempo. 
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Lista de 100 

1. John Doe  Discípulo Descrente Desconhecido 

 
1.    

 
Discípulo 

 
Descrente 

 
Desconhecido 

2.      Discípulo Descrente Desconhecido 

3.      Discípulo Descrente Desconhecido 

4.      Discípulo Descrente Desconhecido 

5.     Discípulo Descrente Desconhecido 

6.      Discípulo Descrente Desconhecido 

7.    Discípulo Descrente Desconhecido 

8.      Discípulo Descrente Desconhecido 

9.      Discípulo Descrente Desconhecido 

10.    Discípulo Descrente Desconhecido 

11.     Discípulo Descrente Desconhecido 

12.    Discípulo Descrente Desconhecido 

13.    Discípulo Descrente Desconhecido 

14.    Discípulo Descrente Desconhecido 

15.    Discípulo Descrente Desconhecido 

16.    Discípulo Descrente Desconhecido 

17.     Discípulo Descrente Desconhecido 

18.    Discípulo Descrente Desconhecido 

19.    Discípulo Descrente Desconhecido 

20.    Discípulo Descrente Desconhecido 

21.    Discípulo Descrente Desconhecido 

22.    Discípulo Descrente Desconhecido 

23.    Discípulo Descrente Desconhecido 

24.    Discípulo Descrente Desconhecido 

25.    Discípulo Descrente Desconhecido 

26.    Discípulo Descrente Desconhecido 

27.    Discípulo Descrente Desconhecido 

28.    Discípulo Descrente Desconhecido 

29.    Discípulo Descrente Desconhecido 

30.    Discípulo Descrente Desconhecido 

31.    Discípulo Descrente Desconhecido 
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32.      Discípulo Descrente Desconhecido 

33.      Discípulo Descrente Desconhecido 

34.      Discípulo Descrente Desconhecido 

35.     Discípulo Descrente Desconhecido 

36.      Discípulo Descrente Desconhecido 

37.    Discípulo Descrente Desconhecido 

38.      Discípulo Descrente Desconhecido 

39.      Discípulo Descrente Desconhecido 

40.    Discípulo Descrente Desconhecido 

41.     Discípulo Descrente Desconhecido 

42.    Discípulo Descrente Desconhecido 

43.    Discípulo Descrente Desconhecido 

44.    Discípulo Descrente Desconhecido 

45.    Discípulo Descrente Desconhecido 

46.    Discípulo Descrente Desconhecido 

47.     Discípulo Descrente Desconhecido 

48.    Discípulo Descrente Desconhecido 

49.    Discípulo Descrente Desconhecido 

50.    Discípulo Descrente Desconhecido 

51.    Discípulo Descrente Desconhecido 

52.    Discípulo Descrente Desconhecido 

53.    Discípulo Descrente Desconhecido 

54.    Discípulo Descrente Desconhecido 

55.    Discípulo Descrente Desconhecido 

56.    Discípulo Descrente Desconhecido 

57.    Discípulo Descrente Desconhecido 

58.    Discípulo Descrente Desconhecido 

59.    Discípulo Descrente Desconhecido 

60.    Discípulo Descrente Desconhecido 

61.    Discípulo Descrente Desconhecido 

62.      Discípulo Descrente Desconhecido 

63.      Discípulo Descrente Desconhecido 

64.      Discípulo Descrente Desconhecido 

65.     Discípulo Descrente Desconhecido 

66.      Discípulo Descrente Desconhecido 

67.    Discípulo Descrente Desconhecido 

68.      Discípulo Descrente Desconhecido 

69.      Discípulo Descrente Desconhecido 
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70.    Discípulo Descrente Desconhecido 

71.     Discípulo Descrente Desconhecido 

72.    Discípulo Descrente Desconhecido 

73.    Discípulo Descrente Desconhecido 

74.    Discípulo Descrente Desconhecido 

75.    Discípulo Descrente Desconhecido 

76.    Discípulo Descrente Desconhecido 

77.     Discípulo Descrente Desconhecido 

78.    Discípulo Descrente Desconhecido 

79.    Discípulo Descrente Desconhecido 

80.    Discípulo Descrente Desconhecido 

81.    Discípulo Descrente Desconhecido 

82.    Discípulo Descrente Desconhecido 

83.    Discípulo Descrente Desconhecido 

84.    Discípulo Descrente Desconhecido 

85.    Discípulo Descrente Desconhecido 

86.    Discípulo Descrente Desconhecido 

87.    Discípulo Descrente Desconhecido 

88.    Discípulo Descrente Desconhecido 

89.    Discípulo Descrente Desconhecido 

90.    Discípulo Descrente Desconhecido 

91.    Discípulo Descrente Desconhecido 

92.      Discípulo Descrente Desconhecido 

93.      Discípulo Descrente Desconhecido 

94.      Discípulo Descrente Desconhecido 

95.     Discípulo Descrente Desconhecido 

96.      Discípulo Descrente Desconhecido 

97.     Discípulo Descrente Desconhecido 

98.      Discípulo Descrente Desconhecido 

99.      Discípulo Descrente Desconhecido 

100.    Discípulo Descrente Desconhecido 
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SESSÃO 03 

 
Nesta sessão, aprenderemos como a economia espiritual de Deus funciona e como 
Ele investe mais naqueles que são fiéis naquilo que já receberam. Aprenderemos, 
também, a usar mais duas ferramentas para fazer discípulos: compartilhar a história de 
Deus, da criação ao julgamento, e o batismo.  

 

História de Deus (O Evangelho) 

 
Jesus disse: “Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, que 
há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto como em Jerusalém, 
como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra”. 

 
Jesus acreditava tanto nos seus seguidores que lhes confiou a missão de contar a 
história dele. E os enviou por todo o mundo para fazer isso. Agora, Ele está enviando a 
nós. 

 
Não existe uma “melhor maneira” de contar a história de Deus, o Evangelho, porque a 
melhor maneira vai depender da pessoa para quem você está contando. Todo 
discípulo deve aprender a contar a história de Deus de tal maneira que seja 
biblicamente verdadeira e se conecte com quem a está ouvindo. 

 

História de Deus – (Da Criação ao Juízo) 

 
Uma maneira de compartilhar as boas-novas de Deus é contar a história dele desde a 
criação até o julgamento, ou seja, desde o começo da humanidade até o final desta 
era. 

 
Quando contamos a história de Deus dessa maneira, podemos fazê-la longa ou curta, 
detalhada ou apenas em linhas gerais, mas sempre conectada à cultura de  quem a 
está ouvindo.  

 
Para ajudar a contar a história de Deus em culturas e visões de mundo diferentes, 
pode-se também usar movimentos gestuais com as mãos, a fim de torná-la mais fácil 
de aprender e ensinar. 

 
Esta é a história de Deus. A sua história das boas novas: 

 
No princípio, Deus criou o mundo inteiro e tudo o que existe nele. Ele criou o 
PRIMEIRO HOMEM e a PRIMEIRA MULHER. Ele os colocou em um lindo jardim, 
tornou-os parte de sua família e teve um relacionamento próximo com os dois. Ele os 
criou para viverem para sempre – não existia essa coisa de morte. 
Mesmo nesse lugar perfeito, o ser humano se rebelou contra Deus e, por causa disso, 
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trouxe o PECADO e o SOFRIMENTO ao mundo.  Deus expulsou o casal do jardim. 
Assim, o relacionamento entre Deus e o ser humano foi QUEBRADO. Agora o ser 
humano teria de encarar a MORTE. 
Durante muitas centenas de anos, Deus continuou enviando MENSAGEIROS ao 
mundo. Eles relembravam o ser humano do seu pecado, mas também lhe falava da 
sua FIDELIDADE e da sua PROMESSA de enviar um SALVADOR ao mundo. O 
Salvador RESTAURARIA o relacionamento íntimo entre o ser humano e Deus.  
Além disso, o Salvador RESGATARIA o ser humano da morte e lhe daria VIDA 
ETERNA, para que estivesse eternamente com Ele. 
Deus nos ama tanto que, quando chegou o tempo certo, Ele enviou seu Filho ao 
mundo para ser esse Salvador. 
Jesus era o Filho de Deus. Ele nasceu no mundo por intermédio de uma virgem. Teve 
vida perfeita. Nunca pecou. E ensinou as pessoas a respeito de Deus. Além disso, 
realizou muitos milagres, demonstrando assim seu grande poder. Ele deu vista aos 
cegos, curou os surdos e fez os paralíticos andarem. Até ressuscitou mortos.  
Muitos líderes religiosos se sentiram AMEAÇADOS por Jesus e ENCIUMADOS. Por 
isso, o queriam morto. Uma vez que nunca pecou, Jesus não precisava morrer. No 
entanto, Ele ESCOLHEU morrer como SACRIFÍCIO por todos nós. A sua morte 
dolorosa cobriu os pecados de toda a humanidade. Depois de morto, Jesus foi 
sepultado num túmulo. 
Deus viu o SACRIFÍCIO que Jesus fez e o aceitou. Deus demonstrou sua aceitação do 
seu sacrifício ressuscitando-o dos mortos no terceiro dia. 
Se nós ACREDITARMOS, em nossos corações, que Deus ressuscitou Jesus dentre os 
mortos e o RECONHECERMOS como o nosso Senhor, Governante e Rei, seremos 
salvos. E assim, como crentes, ABANDONAMOS nossa maneira pecaminosa de viver 
e somos batizados em nome de Jesus. Ao sermos SEPULTADOS nas águas, nos 
declaramos mortos para nossa velha vida, e ERGUIDOS das águas, assim como 
Jesus foi trazido de volta da morte para vivermos a NOVA VIDA seguindo Jesus. Deus 
nos perdoa de todos os nossos pecados e envia o seu ESPÍRITO SANTO para habitar 
em nós e nos capacitar para segui-lo e, assim, nos trazer de volta para a sua família. 
Quando Jesus ressuscitou dos mortos, passou quarenta dias na terra. E ensinou seus 
seguidores a irem por toda parte e falarem das boas notícias da sua salvação para 
todas as pessoas em todo o mundo. 
Jesus disse: Vão e FAÇAM DISCÍPULOS de todas as nações, BATIZANDO-OS em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que 
tenho ordenado. E estarei sempre com vocês, até mesmo ao final desta era. Após 
haver dito essas coisas, Jesus foi ELEVADO aos céus diante dos olhos dos seus 
discípulos. 
Um dia, Jesus VOLTARÁ da mesma maneira como partiu. Ele PUNIRÁ PARA 
SEMPRE aqueles que não o amaram e não o obedeceram. Mas, RECEBERÁ e 
recompensará PARA SEMPRE aqueles que o amam de verdade e o obedecem. E 
viveremos PARA SEMPRE com Ele, num novo céu e numa nova terra. 
Eu ACREDITEI no sacrifício que Jesus fez pelos meus pecados e o RECEBI. Ele me 
limpou e me restaurou como parte da família de Deus. Ele me ama, e eu também o 
amo. E viverei com Ele para sempre no seu reino. 
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Deus ama você e deseja que você também receba esse presente dele. Você gostaria 
de fazer isso agora? 
 
 
ATIVIDADE (45 minutos) – Dividam-se em grupos de dois ou três pessoas e 
pratiquem contar a história de Deus durante os próximos 45 minutos. Escolham cinco 
pessoas da sua Lista de 100 que vocês marcaram como “descrente” ou como uma 
pessoa em situação espiritual “desconhecida”. Peçam que alguém simule ser cada 
uma dessas cinco pessoas, e pratiquem contar-lhes a história de Deus da maneira que 
você acha que vai fazer sentido para essa pessoa em particular. 

 
Vocês podem usar a História da Criação ao Julgamento, como já vimos, ou contá-la da 
maneira que vocês acham que fará sentido para aquela pessoa com quem a estão 
compartilhando. Depois de praticá-la, invertam os papéis. Quem contou a história 
passa a fazer de conta que é uma das cinco pessoas da lista de quem vai contar. 
Quando vocês terminarem este exercício, estarão prontos para compartilhar a história 
de Deus. 
 

Batismo 
 

Jesus disse: Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

 
Batismo - A palavra “batismo” (baptizo, na língua grega original) significa 
“encharcamento” ou “submersão”, como o que acontece quando se tinge uma roupa: 
ela é imersa na tinta e sai transformada. O batismo é uma imagem da nossa nova 
vida: somos imersos na imagem de Jesus, transformados pela obediência a Deus. É 
também uma imagem da nossa morte para o pecado, assim como Jesus morreu pelos 
nossos pecados. É um sepultamento da nossa velha maneira de viver, assim como 
Jesus foi sepultado. É um renascimento para uma nova vida em Cristo, assim como 
Jesus foi ressuscitado e vive hoje. 

 
Se você nunca batizou alguém antes, fazer isso pode parecer intimidador, mas não 
deveria. Aqui estão alguns passos simples: 

 
1. Procure um local de água parada fundo o suficiente para permitir a submersão 

do novo discípulo. Pode ser uma lagoa, um rio, um lago ou o mar. Pode ser 

uma banheira grande ou outro meio de acumular água. 

2. Deixe que o discípulo segure, com as mãos dele, uma de suas mãos e apoie as 

costas do batizando com sua outra mão. 

3. Faça duas perguntas como estas, para ter certeza de que a pessoa 

compreende a decisão que tomou:  

- Você recebeu Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador?  

- Você vai obedecê-lo e servi-lo como o seu Rei pelo resto de sua vida? 



 Apostila Zume / Página 17  

4. Se a resposta for “Sim” às duas perguntas, então diga algo como isto: Porque 

você confessou a sua fé no Senhor Jesus, eu o/a batizo agora  em nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

5. Ajude a pessoa a se abaixar na água até submergir completamente, e em 

seguida ajude-a a levantar-se. 

 
PARABÉNS! Você batizou um novo seguidor de Jesus, um novo cidadão do céu, um 
novo filho ou uma nova filha do Deus vivo. É hora de celebrar! 
 
LEMBRETE IMPORTANTE – O seu grupo estará celebrando a Ceia do Senhor, na 
Sessão 4. Lembrem-se dos itens necessários: pão e vinho/suco. 
 
 

SESSÃO 04 
 

Nesta sessão, aprenderemos como é o plano de Deus para que todo discípulo se 
multiplique. Descobriremos que, às vezes, os seguidores mais fiéis vêm de lugares 
menos prováveis. E também aprenderemos outra grande ferramenta para convidar 
pessoas a fazerem parte da família de Deus; ela é tão simples como contar a nossa 
história. 

 

Testemunho de Três Minutos 

 
Jesus disse aos seus seguidores: “Vocês são testemunhas destas coisas”. 

 
Como seguidores de Jesus, somos também testemunhas. Por isso, damos 
testemunho do impacto que Jesus tem tido em nossas vidas. A história do seu 
relacionamento com Deus é chamada de “o seu testemunho”. E todo mundo tem uma 
história. Assim, compartilhar o seu testemunho é uma oportunidade de treinar. 

 
Existem inúmeras maneiras de dar forma à sua história, porém, veja a seguir algumas 
delas que temos visto funcionar bem: 
 

• Uma declaração simples – Você pode compartilhar uma declaração simples 

sobre como você escolheu seguir Jesus. Isso funciona bem para crentes recém-

convertidos.  

 

• Antes e depois – Você pode compartilhar o seu antes e o seu depois – como 

era a sua vida antes de conhecer Jesus e como é agora. Isso é simples e 

poderoso. 
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• Com e sem – Você pode compartilhar a sua história do seu com e do seu sem 

Jesus – como é a sua vida com Jesus e como ela seria sem Ele. Essa versão 

da sua história funciona bem se você veio à fé quando ainda jovem. 

 
Ao compartilhar a sua história, talvez seja interessante pensar nela como um processo 
de três partes: 

 

• A história de outra pessoa – Peça à pessoa com a qual você está 

conversando para compartilhar a jornada espiritual dela. 

 

• A sua história – Agora compartilhe seu testemunho de forma semelhante à 

experiência da outra pessoa. 

 

• A história de Deus – Por último, compartilhe a história de Deus de uma forma 

que se conecte com a visão de mundo, valores e prioridades da outra pessoa. 

O seu testemunho não precisa ser longo, e você não precisa compartilhar detalhes 
demais para que seja impactante. Na verdade, manter o seu testemunho dentro de 
três minutos permitirá tempo para perguntas e conversa mais profunda. 

 
Se você estiver preocupado sobre como começar, faça-o de forma simples. Deus pode 
usar sua história para transformar vidas, mas lembre-se: é você quem deverá contá-la. 

  

ATIVIDADE (45 minutos) – Dividam-se em grupos de três ou quatro pessoas e 

passem os próximos 45 minutos treinando o compartilhamento de seu testemunho. 

Um em cada grupo escolherá cinco pessoas da sua Lista de 100 que tenha sido 

marcada como “descrente” ou em situação espiritual “desconhecida”. Outro simulará 

ser cada uma dessas cinco pessoas, e assim se treina o compartilhamento dos 

testemunhos da maneira que vocês acham que vai fazer sentido para cada uma 

dessas pessoas escolhidas da lista. 

 

Vocês podem usar qualquer dos padrões detalhados anteriormente, ou outra forma 

que acharem que vai funcionar bem para a pessoa com quem vão compartilhar de 

verdade. Depois que uma pessoa tiver treinado, deve passar a vez para seu 

companheiro, de modo que todos possam praticar. Quando terminarem esta atividade, 

deverão ser capazes de dar o seu testemunho em cerca de três minutos ou menos. 

 

A Ceia do Senhor 
 

Jesus disse: “Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, 

viverá para sempre. Este  pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo”. 
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A Santa Comunhão ou Ceia do Senhor é uma maneira de celebrar nossa comunhão 

espiritual e o relacionamento que desfrutamos com Jesus. Aqui está uma maneira 

simples de fazer essa celebração: 

 

Quando vocês se reunirem como seguidores de Jesus, passem um tempo em silêncio, 

meditando na Palavra de Deus, considerando os seus pecados e confessando-os. 

Quando estiverem prontos, peçam que alguém leia esta passagem das Escrituras: 

 

Porque  recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor 

Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o 

partiu e disse:  Isto é o meu corpo, que é dado em favor vocês; façam isto 

em memória de mim (1 Coríntios 11:23-24 – NIV). 

 

Distribuam o pão que vocês reservaram para o seu grupo e o comam. E continuem a 

leitura bíblica: 

 

Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é 

a nova aliança no meu sangue; façam isto sempre que o beberem, em 

memória de mim (1 Coríntios 11:25). 

 

Compartilhem o suco ou o vinho que vocês reservaram para o seu grupo e o bebam. E 

concluam a leitura: 

 

Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês 

anunciam a morte do Senhor até que Ele venha (1 Coríntios 11:26). 

 

Celebrem com oração ou cânticos. Vocês compartilharam a Ceia do Senhor. Vocês 

são dele, e Ele é de vocês. 

 

ATIVIDADE (10 minutos) – Passem os próximos 10 minutos celebrando a Ceia do 

Senhor com o seu grupo.  
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SESSÃO 05 
 

Nesta sessão, aprenderemos como a caminhada de oração é um meio poderoso de 

preparar uma vizinhança para Jesus. Aprenderemos, também, um padrão simples, 

porém eficaz, de oração que nos ajudará a conhecer e fazer novos discípulos ao longo 

do caminho. 

 

Caminhada de Oração 
 

A Palavra de Deus diz que devemos fazer petições, orar, interceder e dar graças 

por todas as pessoas, pelos reis e por aqueles que se encontram investidos de 

autoridade, a fim de que tenhamos vida pacífica e quieta em toda a justiça e 

santidade. Diz ainda que isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, o qual 

deseja que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da 

verdade. 

 

A caminhada de oração é uma maneira de obedecer a Deus no tocante a orar por 

outras pessoas. Ela é exatamente o que o nome sugere: orar a Deus enquanto se faz 

uma caminhada.  

 

Em vez de curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos, nós os mantemos abertos às 

necessidades ao nosso redor e curvamos nossos corações para pedir humildemente a 

Deus que intervenha. 

 

Vocês podem fazer a caminhada de oração em pequenos grupos de dois ou  três, ou 

ainda individualmente. 

 

Se vocês fizerem a caminhada de oração em grupo, tentem administrá-la de forma 

que todos orem em voz alta – uma conversa com Deus sobre o que cada um está 

vendo e sobre as necessidades que Deus trouxer aos seus corações. Se a fizerem 

individualmente, tentem orar em silêncio quando estiverem sozinhos, e em voz alta 

quando orarem com alguém que encontrem pelo caminho. 

Aqui estão quatro maneiras que os ajudarão a saber pelo que orar durante sua 

caminhada de oração: 

 

OBSERVAÇÃO – O que vocês veem? Se vocês virem o brinquedo de uma criança no 

quintal ou jardim da casa, isso pode lhes servir de lembrete para orar pelas crianças 

da vizinhança, pelas famílias ou escolas daquela área. 
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PESQUISA – Do que vocês sabem? Se vocês já leram sobre a vizinhança, é provável 

que saibam de alguma coisa sobre as pessoas que moram ali, ou se aquela área sofre 

por causa de criminalidade ou injustiça. Orem por essas particularidades e peçam pelo 

agir de Deus ali. 

 

REVELAÇÃO – O Espírito Santo pode tocar o coração de vocês ou trazer-lhes à 

mente uma ideia sobre alguma necessidade específica ou  área de oração. Ouçam e 

orem! 

 

ESCRITURAS – Pode ser que vocês tenham lido uma passagem da Palavra de Deus, 

em preparação para a sua caminhada, ou, enquanto vocês caminham, o Espírito 

Santo traga um trecho das Escrituras à mente. Orem sobre essa passagem e como ela 

pode impactar as pessoas daquele local. 

Aqui estão cinco áreas de influência em que vocês podem focar durante sua 

caminhada de oração: 

 

GOVERNO – Procurem e orem por repartições públicas como tribunais, ministérios, 

órgãos de segurança e outros. Orem pela proteção da área; também por justiça e 

sabedoria divinas para seus líderes. 

 

NEGÓCIOS E COMÉRCIO – Procurem e orem por centros comerciais como distritos 

financeiros ou áreas de shoppings. Orem por investimentos justos e boa administração 

dos recursos. Orem por justiça econômica e oportunidades; por doadores generosos e 

tementes a Deus que priorizem pessoas em vez de lucros.  

 

EDUCAÇÃO – Procurem e orem por centros educacionais como escolas e repartições 

administrativas, faculdades da comunidade e universidades. Orem por educadores 

justos para ensinar a verdade de Deus e proteger as mentes dos seus alunos. Orem 

para que Deus intervenha contra todo esforço para promover mentiras e confusão. 

Orem para que esses lugares formem cidadãos que tenham um coração disposto a 

servir e liderar. 

 

COMUNICAÇÃO – Procurem e orem por centros de comunicação como emissoras de 

rádio, televisão e de empresas editoras de jornais. Orem para que a história de Deus 

se espalhe por toda a cidade e por todo o mundo. Orem para que a mensagem de 

Deus seja entregue, por seus meios, para as suas multidões, e que o seu povo veja as 

suas obras por toda parte. 

 

ESPIRITUALIDADE – Procurem e orem por centros espirituais, como edifícios de 

igreja, mesquitas (centro espírita) ou templos. Orem por pessoas que estão em   
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busca espiritual, para que encontrem paz e conforto em Jesus e não sejam distraídas 

ou confundidas por nenhuma religião falsa. 

 

A Oração S.E.R.V.A. 
 

Finalmente, aqui estão cinco maneiras como podem orar por pessoas que 

encontrarem durante sua caminhada de oração. 

 

Enquanto vocês caminham e oram, estejam atentos às oportunidades de ouvir dicas 

do Espírito de Deus para orar por indivíduos e grupos que vocês encontrem ao longo 

do caminho. 

 

Vocês podem dizer: “Estamos orando por esta comunidade. Tem alguma coisa 

específica a respeito da qual podemos orar por você?” Ou “Estamos orando por esta 

área. Você sabe de alguma coisa específica sobre a qual devemos orar?” Depois de 

ouvir suas respostas, vocês podem pedir para orar pelas necessidades delas próprias. 

Se as compartilharem, orem por elas imediatamente. Se o Senhor orientar, podem orar 

também por outras necessidades. 

 

Usar a sigla S.E.R.V.A. vai ajudá-los a lembrar que podem orar de cinco maneiras 

diferentes:  

 

• Saúde (saúde do corpo) 

• Emoções (sentimentos)  

• Relacionamentos (rede de contatos) 

• Vida espiritual (comunhão com Deus) 

• Ambiente de trabalho (Emprego, vida profissional e finanças)  

  

Na maioria dos casos, as pessoas ficam agradecidas por vocês se importarem o 

suficiente para orar por elas. 

 

Se a pessoa não é cristã, a sua oração pode abrir a porta para uma conversa espiritual 

e gerar uma oportunidade de compartilhar a sua história e a história de Deus. Você 

pode convidá-los para fazer parte de um estudo bíblico ou até mesmo hospedar um 

em sua casa. 

 

Se a pessoa é cristã, vocês podem convidá-la a se juntar à sua caminhada de oração, 

ou treiná-la a fazer sua própria caminhada de oração e usar passos 

  



 Apostila Zume / Página 23  

simples, como orar por áreas de influência ou utilizar o formato de oração S.E.R.V.A. 

para fazer o reino de Deus crescer ainda mais. 

 

ATIVIDADE (15 minutos) – Dividam-se em grupos de dois ou três e passem os 

próximos quinze minutos praticando a oração S.E.R.V.A. Orem por cada uma das suas 

cinco áreas. Orem por alguém e pratiquem como vocês treinariam outros  para 

compreender e usar também a oração S.E.R.V.A. 

 

SESSÃO 06 
 

Nesta sessão, aprenderemos como Deus usa seguidores fiéis – mesmo quando são 

novinhos da fé – muito mais do que aqueles que já têm anos de conhecimento e 

treinamento, mas não obedecem. E daremos uma primeira olhada numa maneira de 

se reunir que ajuda discípulos a se multiplicarem ainda mais rápidamente. 

 

O Formato dos Grupos 3/3 (Três-Terços)  

  
Jesus disse: “Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio 

deles”.  

 

Essa é uma promessa poderosa e da qual todo seguidor de Jesus deve tirar 

vantagem. Porém, quando vocês se reúnem como grupo, de que forma devem usar o 

seu tempo? 

 

Um grupo de três terços é aquele que divide o seu tempo juntos em três partes, de 

modo a poderem praticar a obediência a algumas das coisas mais importantes que 

Jesus ordena. Veja, a seguir, como esse grupo funciona: 

 

OLHAR PARA TRÁS (um terço do tempo da reunião). 

Cuidado e Oração – Reservem tempo para cada pessoa compartilhar alguma coisa 

pela qual é grata. Depois, cada um deve compartilhar alguma luta pela qual está 

passando. Peçam a quem estiver à direita dessas pessoas que orem sobre as coisas 

que elas compartilharam. Se alguém está lutando com algo que requeira mais 

atenção, permaneçam depois da reunião para cuidar dessa pessoa. 

 

Visão – Passem tempo cantando juntos, e escolham letras relacionadas aos temas de 

amar a Deus, amar aos outros, compartilhar Jesus com outras pessoas,  

  



 Apostila Zume / Página 24  

começar novos grupos e ajudar outros a fazerem o mesmo. Alternativamente, pessoas 

podem compartilhar passagens bíblicas que comunicam esses temas. 

 

Checagem – Peçam que cada um compartilhe como se saiu no que diz respeito aos 

compromissos anotados na semana anterior. Perguntas a serem feitas 

individualmente: 

 

1. Como você tem obedecido ao que aprendeu? 

2. Quem você treinou naquilo que aprendeu? 

3. Com quem você compartilhou a sua história ou a história de Deus? 

 

Se as pessoas se esqueceram de realizar um dos compromissos ou não tiveram a 

oportunidade de fazê-lo, então esses compromissos da semana passada não 

realizados devem ser adicionados aos desta semana. Se alguém simplesmente se 

recusa a obedecer a alguma coisa que ouviu claramente de Deus, isso deve ser 

tratado como assunto de disciplina pela igreja. 

 

OLHAR PARA CIMA (um terço do seu tempo) 

 

Orar – Falem com Deus de maneira simples e concisa. Peçam que Ele lhes ensine a 

passagem que vai ser lida. 

Ler e discutir – Façam a leitura da passagem bíblica desta semana e discutam sobre 

as seguintes perguntas: 

 

1. Do que você gostou nesta passagem? 

2. O que você achou desafiador ou difícil de entender nesta passagem? 

 

Leiam novamente a passagem bíblica desta semana e continuem a discussão. 

3. O que podemos aprender nesta passagem sobre pessoas? 

4. O que podemos aprender sobre Deus nesta passagem? 

 

OLHAR PARA A FRENTE (um terço do tempo da reunião). 

 

Obedecer. Treinar. Compartilhar – Passem pelo menos cinco minutos em oração 

silenciosa. Peçam que todos no grupo orem para que o Espírito Santo lhes mostre 

como responder a essas questões e depois façam seus compromissos. Todos devem 

escrever seus compromissos, para que possam orar por pessoas com conhecimento e 

ser responsabilizados. É possível que alguém não ouça  alguma coisa relacionada a 

cada questão todas as semanas. As pessoas devem observar se compartilham uma 
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resposta acerca da qual não têm certeza se a ouviram de Deus, mas pensam ser uma 

boa ideia, já que a responsabilidade, nesse caso, será tratada num nível diferente. 

5. Como eu aplicarei e obedecerei a esta passagem? 

6. A quem treinarei ou com quem compartilharei esta passagem? 

7. Como Deus quer que eu compartilhe minha história (meu testemunho) ou a 

história de Deus, ou ambas, esta semana? 

 

Pratiquem – Em grupos de dois ou três, pratiquem o que vocês se comprometeram a 

fazer nas questões 5, 6 e 7. Por exemplo, dramatizem uma conversa difícil ou estarem 

passando por uma tentação. Pratiquem ensinar a passagem de hoje ou compartilhar o 

Evangelho. 

 

Falem com Deus – Nos mesmos grupos de dois ou três, orem por cada membro 

individualmente. Peçam a Deus que prepare o coração das pessoas que ouvirão sobre 

Jesus nesta semana. Peçam a Ele que lhes dê força e sabedoria para serem 

obedientes no cumprir seus compromissos. Aqui termina a reunião. 

 

Depois que todos terminarem, compartilhem a Ceia do Senhor ou façam uma refeição 

juntos. 

 

Observem – Há uma série de passagens bíblicas sugeridas, na Apostila do 

Treinamento e no Apêndice, para estudo pelos seus grupos de três terços. 
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SESSÃO 07 

Nesta sessão, aprenderemos a utilizar um ciclo de treinamento que ajuda discípulos 

a se multiplicar de um para muitos e transformar uma missão em um movimento. 

Também praticaremos a utilização do formato dos grupos de três terços e 

aprenderemos sobre como a maneira de vocês se reunirem pode impactar a maneira 

de se multiplicarem. 

O Ciclo de Treinamento 

O ciclo de treinamento é Modelar, Ajudar, Observar e Soltar, e funciona assim: 

MODELAR - Modelar é simplesmente fornecer um exemplo de uma prática ou 

ferramenta. É a parte mais breve do ciclo de treinamento. Geralmente, isso só precisa 

ser feito uma vez. É simplesmente criar uma consciência de que existe uma prática ou 

uma ferramenta e dar uma ideia geral do que parece. Modelar repetidamente não é 

uma maneira eficaz de equipar alguém. Eles precisam ter permissão para 

experimentar a habilidade por eles mesmos.  

R
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Quando uma criança vê alguém andando de bicicleta, ela pega a ideia imediatamente.  

 

AJUDAR - Ajudar é permitir que o aluno pratique a habilidade. Isso leva mais tempo 

que a fase de modelagem. Exige “segurar a mão” da parte do mentor. O mentor 

precisa ser diretivo e ter um papel ativo no treinamento do aluno. Essa fase não dura 

até que o aluno seja totalmente competente, mas apenas até que entenda o básico da 

habilidade. Se esta fase continuar por muito tempo, o aluno desenvolverá uma 

dependência do mentor e nunca avançará para a competência plena. O final da fase 

de assistência deve ser marcado pelo aluno começar a modelar para os outros.  

 

Quando um pai está segurando a bicicleta enquanto a criança está aprendendo a 

manter o equilíbrio, essa é a fase AJUDAR. 

 

OBSERVAR - Observar é a fase mais longa. Envolve mais contato indireto com o 

aluno. Procura desenvolver competência total em todas as facetas de uma habilidade. 

Pode ser dez vezes ou mais, contanto que as duas primeiras fases sejam combinadas. 

À medida que o aluno progride na habilidade, o contato com o mentor pode se tornar 

menos regular e mais e mais voltado para situações específicas. Nesta fase, o aluno 

gradualmente assume mais responsabilidade e iniciativa no desempenho da 

habilidade. Tipicamente, no discipulado, a marca do final desta fase é quando o aluno 

passou a habilidade com sucesso para a quarta geração através daqueles a quem ele 

ou ela está treinando.  

 

Quando um pai ou mãe está observando uma criança andando de bicicleta e 

garantindo que possui habilidades e conhecimentos adequados para dirigir sem 

supervisão, essa é a fase do OBSERVAR. 

 

SOLTAR - Soltar é uma espécie de graduação quando o aluno se torna um parceiro 

do mentor. Contato periódico e orientação por pares podem continuar a ocorrer se o 

aluno e o mentor estiverem na mesma rede. 

 

Quando um pai libera uma criança para andar de bicicleta completamente sem 

supervisão, essa é a fase SOLTAR.  

 

Pratiquem o Formato dos Grupos 3/3 

 

ATIVIDADE (90 minutos) – Peçam a todo o seu grupo que passe os próximos noventa 

minutos praticando o formato dos grupos 3/3 usando o padrão desses grupos, já dado 

acima (páginas 27 – 29): 
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• OLHAR PARA TRÁS – Usem os desafios da sessão da semana anterior para 

praticar fidelidade. 

• OLHAR PARA CIMA – Usem Marcos 5:1-20 como a passagem de leitura bíblica do 

seu grupo e respondam às perguntas 1 a 4. 

• OLHAR PARA FRENTE – Usem as perguntas 5, 6 e 7 para desenvolver como 

vocês vão obedecer, treinar e compartilhar. 

 

LEMBREM-SE – Cada segmento desta atividade deve durar cerca de um terço (30 

minutos) do tempo total de prático.
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SESSÃO 08 
 

Nesta sessão, aprenderemos como as células de liderança preparam seguidores 

num curto período de tempo para se tornarem líderes por toda a vida. Também 

aprenderemos que servir a outros é a estratégia de liderança de Jesus. E investiremos 

tempo praticando, novamente, o funcionamento de um grupo 3/3.  

 

Células de Liderança 

 

As Células de Liderança são 3/3 Grupos que se reúnem apenas por um período de 

tempo limitado e pré-determinado [como este curso de Treinamento de Zúme com 9 

sessões]. O objetivo é equipar um grupo de pessoas para sair e estabelecer seus 

próprios grupos ou estabelecer outra célula de liderança na conclusão do período de 

treinamento. 

 

Essa abordagem pode ser usada em várias circunstâncias. Ele pode ser usado com 

segmentos populacionais móveis, como nômades, estudantes, etc. Ele pode ser usado 

se houver um número de pessoas que já sejam cristãs, mas, por algum motivo, não é 

apropriado formar um grupo em andamento e elas precisam ser treinadas para iniciar 

seus próprios grupos. Também pode ser usado se houver uma situação em que um 

número de pessoas venha à fé ao mesmo tempo e não haja tempo ou oportunidade 

suficiente para fazer o acompanhamento inicial com elas individualmente com a 

abordagem da Maior Bênção ou alguma abordagem semelhante. 

 

Pratiquem Novamente o Formato dos Grupos 3/3 

 

ATIVIDADE – Peçam a todo o seu grupo que passe os próximos noventa minutos 

praticando o formato dos grupos 3/3: 

 

• OLHAR PARA TRÁS – Usem os desafios obedecer, treinar e compartilhar da 

sessão anterior para checar uns com os outros.  

• OLHAR PARA CIMA – Usem Atos 2:42-47 como a passagem bíblica do seu 

grupo e respondam às perguntas 1 a 4. 

• OLHAR PARA FRENTE – Usem as perguntas 5, 6 e 7 para desenvolver as 

formas como vocês vão obedecer, treinar e compartilhar. 

 

Revezem a liderança do grupo ao longo de toda a sessão, a fim de que todos tenham 

uma oportunidade de liderar, orar ou fazer perguntas. Encorajem e orientem-se uns 
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aos outros naquilo que estiver indo certo, o que pode melhorar com um pouco de 

prática, e qual seria o próximo bom passo para que cada membro do grupo cresça 

ainda mais. 

 

Lembrem-se: Cada período deve durar cerca de um terço (trinta minutos) do seu 

tempo total de prática.
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SESSÃO 09 
 

Nesta sessão, aprenderemos como padrões lineares retêm o crescimento do Reino e 
como o pensamento não sequencial ajuda na multiplicação de discípulos. Vamos 
descobrir o quanto importa o tempo na formação de seguidores de Cristo e como 
acelerar nosso ritmo. Vamos aprender, ainda, como os discípulos de Jesus podem ser 
parte de duas igrejas, de modo a ajudar suas famílias espirituais a se tornarem um 
crescente corpo de crentes na cidade. Por fim, vamos aprender como um simples Plano 
para Três Meses pode concentrar seus esforços e multiplicar sua efetividade no 
crescimento exponencial da família de Deus.  

 

Plano para Três Meses 

 
Agora que você foi apresentado a algumas ferramentas básicas para fazer discípulos, 
gaste algum tempo em oração e pergunte ao Senhor especificamente o que Ele quer que 
você faça com elas nos próximos três meses. Quando você tiver gasto tempo ouvindo, 
preencha o seguinte plano. Partilhe o seu plano com o seu parceiro de treino e 
estabeleça um calendário de prestação de contas de acompanhamento, quando se 
verificará 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 12 semanas a partir de agora. 

 
Vou compartilhar Minha História (Testemunho) e a História de Deus (o Evangelho) com 
as seguintes pessoas: 

 
 

Vou convidar as seguintes pessoas para começarem um Grupo de Prestação de Contas 
comigo: 

 
 

Vou desafiar as seguintes pessoas a iniciarem seus próprios Grupos de Prestação de 
Contas e treiná-los: 

 
 

Vou convidar as seguintes pessoas para formarem um Grupo 3/3 comigo: 
 
 

Vou desafiar as seguintes pessoas a formarem seus próprios Grupos 3/3 e treiná-los: 
 
 

Vou convidar as seguintes pessoas a participarem num Grupo de Esperança ou Grupo 
de Descoberta (ver Apêndice): 

 
 

Vou convidar as seguintes pessoas a participarem de uma Caminhada de Oração 
comigo: 
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Vou equipar as seguintes pessoas para que elas compartilhem suas histórias e a história 
de Deus e façam uma Lista de 100 das pessoas de suas redes de relacionamentos: 

 
 

Vou desafiar as seguintes pessoas a usarem a ferramenta Ciclo de Oração numa base 
periódica: 

 
 

Vou usar a ferramenta Ciclo de Oração a cada _____________________ 
(dias/semanas/meses). 

 
 

Vou praticar a Caminhada de Oração a cada _______________________ 
(dias/semanas/meses). 

 
 

Vou convidar as seguintes pessoas para serem participantes de uma Célula de Liderança 
que eu vou conduzir: 

 
 

Vou estimular as seguintes pessoas a participarem do Treinamento Zume: 
 
 

Outros compromissos:  
  

 



 Apostila Zume / Página 33  

TREINAMENTO AVANÇADO  

 

SESSÃO 10 
 
Nesta sessão de treinamento avançado, vamos dar uma olhada em como melhorar o 
nível da nossa capacidade de orientação, a partir de uma rápida avaliação. Veremos 
como a Liderança em Rede permite um crescente grupo de igrejas pequenas 
trabalharem juntas, de modo a produzirem ainda mais. E aprenderemos a desenvolver 
Grupos de Mentoria que levem líderes a um novo nível de crescimento.   
 

Checagem de Treinamento  
 

A Lista de Checagem de Treinamento é uma ferramenta poderosa que vocês podem usar 
para avaliar rapidamente seus pontos fortes e vulnerabilidades, no que se refere a fazer 
discípulos que multiplicam. É também uma ferramenta poderosa a ser usada para ajudar 
outros, assim como outros podem usá-la para ajudar você. 
 
Dê os seguintes passos para fazer esta rápida autoavaliação (5 minutos ou menos): 
 

• PASSO 1 - Leia as Ferramentas de Treinamento de Discípulos, na coluna mais à 

esquerda da Lista.  

• PASSO 2 - Marque cada uma das Ferramentas de Treinamento, usando o 

seguinte método: 

• Se você não está familiarizado com a Ferramenta ou não a conhece, 

cheque a coluna PRETA. 

• Se você está, de alguma forma, familiarizado, mas não se sente seguro 

quanto à Ferramenta, cheque a coluna VERMELHA.  

• Se você entende e pode treinar o básico na Ferramenta, cheque a coluna 

AMARELA. 

• Se você se sente confiante e pode efetivamente treinar a Ferramenta, 

cheque a coluna VERDE. 

 

IMPORTANTE- Não deixem de compartilhar os resultados da sua Checagem de 
Treinamento com o seu Orientador Zume e/ou seu parceiro de treinamento ou algum 
outro mentor. Se você estiver ajudando com orientação ou mentoria a alguém, 
compartilhe essa ferramenta para ajudar a avaliar as áreas que precisam de sua atenção 
ou treinamento.   
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LISTA DE CHECAGEM DE TREINAMENTO 
 

 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ferramentas de Treinamento 

Modelar  Ajudar  Observar Sair 

SEM 
CONHECIMENTO 

INABILITADO COMPETENTE APTO 

Papel do Mentor 

Mentor dá 
direcionamento 
e informações 

Mentor dá 
direcionamento 

& apoio 

Mentor dá apoio 
& ânimo 

Mentor 
recebe as 

atualizações 

Forma do 
Planejamento 

 

           Mentor 
          decide 

Mentor e 
orientado 
avaliam. 

Mentor decide 

Mentor e 
orientado 
avaliam. 

Orientado decide 
 

     Mentor           
decide 

O Exemplo dos Patos     

Contando Sua História [Testemunho]     

Contando a História de Deus [Evangelho]     

Relacionamentos - Lista de 100     

Ritmo     

Ministério Não Sequencial     

Formato de Grupos 3/3      

Igreja Simples – Amando a Deus e os outros, 
Fazendo Discípulos 

    

Fazendo Partes de Duas Igrejas     

Ciclo de Treinamento     

Groupos de Prestação de Contas     

Autonutrição:     

• Leitura Bíblica Diária [Obediência]     

• Oração - Falar & Ouvir [Ciclo de Oração]     

• Vida em Corpo – Comunhão e Mutualidade     

• Perseguição e Sofrimento     

Olhos para Ver Onde o Reino Não Está     

Procurando uma Pessoa de Paz [Mt.10 Lc. 10]     

Caminhada de Oração     

Sendo Igreja:     

• Comunhão [Partir do Pão, Mútuo Cuidado]     

• Louvor & Adoração     

• Bíblia [Obediência, Treino]     

• Falando às Pessoas sobre Jesus      

• Batismo     

         PRETO:  Treine com novas 
                         informações e certifique-se de 
                         haver entendido. 

 
VERMELHO:  Aguarde os liderados estarem 
                       prontos para lídar com o 
                       básico. 
 
  AMARELO:  Atenção para que o nível de 
                       competência se torne 
                       consistente. 
 
       VERDE:  Vá em frente, deixe os  
                       orientados e encontre outros 
                       para serem treinados. 
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Grupo de Mentoria 
 

Jesus disse: “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os 
amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são 
meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". 

  
Um Grupo de Mentoria consiste de pessoas que estão liderando e formando Grupos 
de Três Terços. Segue também o formato de três terços, que é um meio poderoso de 
avaliar a saúde espiritual da obra de Deus em sua área. 

  
Grupos de Mentoria usam orientação de líder para líder com discípulos de Jesus na 
individualidade, com igrejas simples, com organizações ministeriais ou mesmo com 
uma rede global de igrejas simples ao redor do mundo. 

 
Os participantes de um Grupo de Mentoria atentam para indicadores objetivos da 
estratégia de seguir a Jesus por ministério, fazem perguntas e dão retornos. Esses 
encontros não têm por finalidade inflar o ego de ninguém ou fazer com que alguém se 
sinta inferior. São feitos para instruir e inspirar.  

 
Usem esse simples formato: 

 
 

OLHANDO PARA TRÁS [1/3 do seu tempo] 
 

Durante o primeiro terço – invista tempo em oração e cuidados, exatamente como 
você faria num Grupo de Três Terços básico. Em seguida, utilize o tempo olhando 
para a visão do grupo e sua fidelidade em relação a compromissos assumidos 
previamente.  

 
O quanto estão esperando em Cristo (Leitura bíblica, oração, confiança, obediência, 
relacionamentos importantes)? Seu grupo cumpriu os planos de ação da semana 
anterior? Revise-os.  

 
 

OLHANDO PARA CIMA [1/3 do seu tempo] 
 

Leve o grupo a avaliar as seguintes perguntas: 
1. Como você está em cada seção do diagrama dos Quatro Campos? 

2. O que está indo bem? Quais são os seus maiores desafios? 

3. Revise seu mapa geracional em curso. 

4. O que desafiou você ou o que você achou difícil de entender? 

5. O que Deus tem mostrado a você recentemente? 

6. Há alguma pergunta dos líderes experientes ou de outros participantes? 
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OLHANDO PARA A FRENTE [1/3 do seu tempo] 
 

Faça uso do tempo em oração silenciosa com alguém do grupo, pedindo ao Espírito 
Santo que mostre como responder a estas perguntas: 

7. Quais planos de ação ou alvos Deus gostaria que eu praticasse antes de nosso 

próximo encontro? - Use a ferramenta dos Quatro Campos para ajudá-lo a 

concentrar-se no seu trabalho.  

8. Como o meu mentor ou outros membros do grupo poderiam me ajudar nessa 

tarefa? 

Finalmente use o tempo com o grupo conversando com Deus em oração. 
  

Leve o grupo a orar de tal forma que cada membro receba oração e peça a Deus para 
preparar os corações de todos aqueles que os membros do grupo atingirão 
individualmente. 

  
Peça a Deus que dê a cada membro do grupo coragem e força para obedecer ao que 
Deus lhes ensinou durante o encontro e aplicar à sua própria vida. Se um líder 
experiente precisar orar especificamente por um líder mais jovem, aí está o momento 
certo para essa oração. 

  
Como esses grupos costumam encontrar-se a certa distância, é pouco provável que 
você consiga celebrar a Ceia do Senhor ou compartilhar uma refeição com eles, porém 
não deixe de checar sobre sua saúde, família e amigos.  
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Diagrama Diagnóstico de 

Quatro Campos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicando [Circunferência ao centro, onde se 
lê: Multiplicando – Treinamento de Líderes e 
Gerações Acrescentadas – Nota do tradutor (NT)]: 
Com quem, como e quando você está selecionando 
pessoas fiéis, equipando-as e tornando-as capazes 
de se reproduzir? 
 
Vazio [Canto superior esquerdo, onde se lê: Vazio 
– Novas áreas ou grupos de pessoas - NT]:  Onde 
ou com quem (com que grupos de pessoas) você 
está planejando expandir o Reino? 

Semeando [Canto superior direito, onde se lê: 
Semeando – Evangelho pregado e novos batismos 
- NT]: Onde ou com quem você está 
compartilhando as boas novas do Reino? Como 
você está fazendo isso? 
 
Crescendo [Canto inferior direito, onde se lê: 
Novos grupos formados ou pessoas treinadas – 
NT]: Como você está equipando pessoas e 
amadurecendo-as espiritualmente, individualmente 
e em suas redes naturais de relacionamentos? 
 
Colhendo [Canto inferior esquerdo, onde se lê: 
Novas igrejas formadas – NT]: Como as novas 
famílias espirituais (igrejas simples) estão sendo 
formadas? 
 

  

 
Novas Áreas ou 
Grupos de Pessoas 

 
Evangelho Compartilhado 

e Novos Batismos 

 
Líderes Treinandos e 

Generações 
Adicionada 

 
Novas Igrejas 

Formadas 

 
Novos Grupos 
Formados ou 

Pessoas 
Treinadas 

Semeando Vazio 

Multiplicando 

Crescendo Colhendo 
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        Formato de representação de uma igreja simples no mapa geral 

 
Jim T 

Fort Worth 3-13 

 
Wylie C 

Berlin 2-14 
Tim P 

Johor Bahru 2-14 
Arnold S 

Flagstaff 5-14 

Charles D 
Fort Worth 9- 

14 

 

    
 
 

 

 

 
 

  

 

  

Rusty N 
Fort Worth 6-13 

Jeremy T 
Arllington 7-13 

Jerry E 
Pheonix 9-13 

Mike L 
Fort Worth 9-13 

0 7 

 

  

 

Y 4 N 0 

4 1 

 

N 1 

2 2 

 

Y 4 

David T  Grant N 
State Prison 10-13 WS H.S. 1-14 

Chris K 
Flagstaff 1-14 

Matt B Fort 
Worth 2-14 

8 0 

 

N 2 

0 8 

 

Y 4 

5 0 

 

N 0 

4 2 

 

N 2 

Justin D 
Online 5-13 

  

 

  

Zack D 
Richardson 9-13 

Kevin R 
Piano 1-14 

George P 
Frankfurt 8-13 

Dave L 
Singapore 11-13 

Jacob Y 
Naples 1-14 

6 0 

 

N 0 

2 2 

 

N 2 

4 1 

 

N 2 

2 6 

 

Y 4 

4 0 

 

N 0 

 
2 4 

 

N 4 

 
3 0 

 

N 0 

12  

 

N 0 

 
0 8 

 

Y 8 

Nome do líder do grupo 

 

 

# Requerentes 
no grupo 

# Batizados 
no grupo 

Funcionando
como igreja 

(S/N) 

# Em grupo 
de prestação 

de contas 

 

# Quem tem 
iniciado outro 

grupo 

Local/ data de início 



 Apostila Zume / Página 39  

Apêndice 
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Séries para Grupos de Três Terços 

 
SÉRIE ESPERANÇA [PARA OS QUE 
BUSCAM] 
 
Use as seguintes passagens bíblicas para o 
momento “OLHANDO PARA CIMA” de seu 
grupo. Talvez seu grupo precise de mais de um 
encontro para alguma destas passagens. 
 
1. Esperança para os pecadores: Lucas 18:9-14 
2. Esperança para os pobres: Lucas 12:13-34 
3. Esperança para os fugitivos: Lucas 15:11-32 
4. Esperança para os perdidos: Lucas 19:1-10 
5. Esperança para os enlutados: João 11:1-44 
6. Esperança para os que buscam: João 3:1-21 
 

 
 
SINAIS DE JOÃO [PARA OS QUE BUSCAM] 
 
Use as seguintes passagens bíblicas para o 
momento “OLHANDO PARA CIMA” de seu 
grupo. Talvez seu grupo precise de mais de um 
encontro para alguma destas passagens.  
 
1. A transformação de água em vinho: João 
2:1-12 
2. A cura do filho de um oficial do rei: John 
4:46-54 
3. A cura de um paralítico: João 5:1-17 
4. Alimentação para cinco mil: João 6:1-14 
5. A caminhada sobre as águas: João 6:15-25 
6. A cura de um cego de nascence: João 9:1-41 
7. O retorno de Lázaro dentre os mortos: João 
11:1-46 
 

 
 
TRILHA INICIAL: OS PRIMEIROS OITO 
ENCONTROS 
 
Apropriada para pessoas que já são cristãs, 
mas que não haviam participado desse tipo de 
grupo anteriormente. A prática em grupo é 
prevista para acontecer, geralmente, em oito 
sessões. A prática individual tem início em 
encontros subsequentes.  

1. CONTE SUA HISTÓRIA 
 
OLHANDO PARA CIMA: Marcos 5:1-20. 
Atenção em especial aos versículos de 18 a 20. 
 
PRÁTICA: Treine uma forma de contar seu 
testemunho. Você vai precisar preparar sua 
história e estar preparado para contá-la às 
pessoas, quando for falar de Jesus para elas. 
Veja algumas formas de contar sua história: 
 

• Fale sobre sua vida antes de seguir a Cristo. 
Descreva seus sentimentos como eles eram 
(tristeza, dor, solidão), questionamentos (o 
que acontece após a morte?) ou lutas que 
você enfrentava antes de seguir a Jesus.  

 

• Fale sobre a forma como você se tornou um 
seguidor de Jesus – conte às pessoas sobre 
Ele! O essencial nessa história é que todos 
nós ofendemos a Deus com os nossos 
pecados e vamos morrer por causa deles 

 

• Porém somos salvos da morte quando 
colocamos nossa fé em Jesus, que morreu 
pelos nossos pecados, foi sepultado e 
ressuscitou dentre os mortos. 

 

• Fale sobre sua vida depois de tornar-se um 
seguidor de Jesus. Conte sobre como Jesus 
mudou sua vida. Fale sobre a alegria, a paz 
e o perdão que Jesus lhe deu.  

 

• Provoque uma resposta. Sua história deve 
pedir uma resposta. Finalize com uma 
pergunta que lhe permitirá descobrir o nível 
de interesse espiritual da pessoa. Algo do 
tipo: “Gostaria de saber como ser 
perdoado?” ou “Você gostaria que Deus 
mudasse sua vida?” 

 

• Seja rápido (use três minutos ou menos] - 
Sua história deve ser, ao mesmo tempo, 
curta e interessante. Não se torne cansativo 
ou prolixo, a ponto de o ouvinte perder o 
interesse.  

 

• Treine contando sua história a alguém do 
seu grupo. 
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Escolha cinco pessoas. Ore. Pergunte a Deus 
quais são as cinco pessoas que você conhece 
a quem Ele quer que você conte sua história 
nesta semana.  
___________________ 
 
2. CONTE A HISTÓRIA DE JESUS 
 
OLHANDO PARA CIMA: 1 Coríntios 15:1-8, 
Romanos 3:23, 
Romanos 6:23 
 
PRÁTICA: Leve todos do seu grupo a contar a 
história de Jesus pelo Evangelismo Explosivo, 
Quatro Leis Espirituais ou algum outro método 
simples. Conte sua história e a história de 
Jesus para cinco pessoas durante a semana. 
Faça isso toda semana.  
___________________ 
 
3. SEGUIR & PESCAR 
 
OLHANDO PARA CIMA: Marcos 1:16-20 
 
PRÁTICA: Faça uma lista de cem nomes de 
pessoas que você conheça (família, amigos, 
vizinhos, colegas de trabalho ou de escola) que 
precisam ouvir acerca de Jesus. Conte a sua 
história e a história de Jesus a cinco dessas 
pessoas nesta semana. Faça isso toda 
semana. 
 
___________________ 
 
4. BATISMO 
 
OLHANDO PARA CIMA: Romanos 6:3-4; Atos 
8:26-40 
 
PRÁTICA: Para aprender mais sobre batismo, 
leia Atos 2:37-41, 8:5-13, 8:36-38, 9:10-19, 
10:47-48, 16:13-15, 16:27-34, Atos 18:5-9 e 1 
Coríntios 1:10-17. Atos 19:1-5 e 22:14-17.  
Conte a sua história e a história de Jesus a 
cinco dessas pessoas nesta semana. Faça isso 
toda semana. 
 
Encontre água por perto (banheira, piscina, rio, 
lago) e batize todos os novos convertidos. 

5. A BÍBLIA 
 
2 Timóteo 3:14-16 
 
PRÁTICA: Memorize e recite as perguntas dos 
estudos bíblicos (perguntas de 1 a 7 do Formato 
de Reunião Simples). Conte sua história e a 
história de Jesus a cinco pessoas nesta semana. 
Faça assim toda semana.  
___________________ 
 
6. CONVERSA COM DEUS 
 
OLHANDO PARA CIMA: Mateus 6:9-13 
 
PRÁTICA: Use a mão para aprender a falar com 
Deus. Com o grupo, faça a oração do pai nosso, 
registrada em Mateus 6: 9-13, usando a mão 
como guia.  
 
1. Palma = Relacionamento  
Como a palma da mão é a base para os quatro 
dedos e o polegar, assim o tempo a sós com 
Deus é a base para o nosso relacionamento 
pessoal com ele. “Pai nosso que estás no céu...” 
(Mateus 6:9). 
 
2. Polegar = Adoração  
Nosso polegar nos ajuda a lembrar que 
devemos adorar a Deus antes de pedir qualquer 
coisa. “...santificado seja o teu nome” (Mateus 
6:9). 
 
3. Dedo Indicador = Rendição  
Em seguida, rendemos nossas vidas, planos, 
família, finanças, trabalho, futuro, tudo. “Venha o 
teu reino, seja feita a tua vontade...” (Mateus 
6:10). 
 
4. Dedo Médio = Petição  
A seguir, pedimos a Deus que cuide das nossas 
necessidades. “O pão nosso de cada dia dá-nos 
hoje” (Mateus 6:11). 
 
5. Dedo anelar = Perdão.  
Agora pedimos a Deus que perdoe nossos 
pecados. Devemos, da mesma forma, perdoar 
outras pessoas. “Perdoa as nossas dívidas, 
assim como perdoamos aos nossos devedores” 
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Continue a batizar imediatamente as pessoas 
quando elas se tornam crentes. Para aprender 
mais sobre o batismo, leia Atos 2:37-41, 8:5-13, 
8:36-38, 9:10-19, 10:47-48, 16:13-15, 16:27-34; 
Atos 18:5-9 e 1 Coríntios 1:10-17; Atos 19:1-5 e 
22:14-17.   
 

(Mateus 6:12). 

6. Dedo mínimo = Proteção. Pedimos por 
proteção. “E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal.” (Mateus 6:13) 
 
7. Polegar (novamente) = Adoração.  
E terminamos da mesma forma como 
iniciamos: em adoração ao Deus Todo-
Poderoso. “Pois teu é o Reino, o poder e a 
glória para sempre. Amém” (Mateus 6:13). 
Conte sua história e a história de Jesus a cinco 
pessoas nesta semana. Faça isso toda 
semana. 
___________________ 
 
7. TEMPOS DIFÍCEIS 
 
OLHANDO PARA CIMA: Atos 5:17-42; Mateus 
5:43-44 
 
PRÁTICA: Compartilhe com o grupo alguma 
dificuldade que você enfrentou devido à sua 
nova fé. Considere as dificuldades que você 
poderá ainda enfrentar. Faça uma encenação 
de como você vai responder diante dessas 
dificuldades – com ousadia e amor – da forma 
como Jesus ensina. Ore quando achar 
necessário. Ore por cada um quando 
compartilhar. Conte sua história e a história de 
Jesus a cinco pessoas nesta semana. Faça 
isso toda semana.  
___________________ 
 
8. TORNAR-SE UMA IGREJA 
 
OLHANDO PARA CIMA: Atos 2:42-47, 1 
Coríntios 11:23-34 
 
PRÁTICA: Discutam sobre o que seu grupo 
necessita para tornar-se como uma igreja 
descrita nos textos bíblicos citados. Num papel 
em branco, desenhem um círculo 
representando seu próprio grupo. Acima dele, 
listem três números: o número dos que 

 
 
 
Se o seu grupo assumiu o compromisso de se 
tornar uma igreja, faça a linha pontilhada sólida 
circular (???). Se você pratica regularmente 
cada um dos elementos seguintes, então 
desenhe uma figura dos elementos dentro do 
seu círculo. Se você não faz o element ou 
espera que alguém de for a venha fazê-lo, então 
desenhe o elemento fora do círculo.  
 
NÃO SAQUEI - CHECAR 

 
 
1. Compromisso de ser igreja - linha traçada, 

em vez de linha pontilhada 
2. Batismo - água 
3. Bíblia - livro 
4. Celebrar Jesus - vinho/pão e água - cálice 
5. Família em Cristo - coração 
6. Doação e ministério - Cifrão 
7. Oração – mãos unidas (prece) 
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frequentam regularmente (figura de uma 
estaca), o número dos que creem em Jesus 
(cruz) e o número de batizados depois de 
crerem (água). 
 

8. Louvor – mãos erguidas 
9. Testemunho às pessoas sobre Jesus – 

amigo que segura a mão de quem levou a 
Jesus 

10. Líderes – duas faces sorridentes 
O que falta para que o seu grupo se torne uma 
igreja saudável? Conte sua história e a história 
de Jesus a cinco pessoas nesta semana. Faça 
isso toda semana.  
  
___________________ 
 
QUAL É O PRÓXIMO PASSO? 
Visite a seção Descoberta de Três Terços ou 
Fortalecimento em Três Terços (abaixo) ou 
selecione um livro da Bíblia como João ou 
Marcos (escolha apenas uma história por 
encontro). 
___________________ 
 
SÉRIE DESCOBERTAS 
Para grupos que precisam de base bíblica e 
familiarização 
 
Use as seguintes passagens bíblicas para o 
momento “OLHANDO PARA CIMA” do seu 
grupo. Talvez seu grupo precise de mais de um 
encontro para refletir sobre algumas dessas 
passagens.  
___________________ 
 
Conhecendo a Deus 
Quem é Deus e como Ele é 
 
1. A Criação - Gênesis 1 
2. A Criação das Pessoas - Gênesis 2 
3. A Desobediência das Pessoas - Gênesis 3 
4. Noé e a Arca - Gênesis 6:5-8:14 
5. A Promessa de Deus a Noé - Gênesis 8:15-

9:17 
6. Deus Fala com Abraão - Gênesis 12:1-7; 

15:1-6 
7. Davi se Torna o Rei dos Descendentes de 

Abraão - 1 Samuel 16:1-13; 2 Samuel 7:1-
28 

8. O Rei Davi e Bate Seba - 2 Samuel 11: 1-27 
9. A História de Natã - 2 Samuel 12:1-25 
10. Deus Promete Que Um Salvador Virá - 

Isaías 53 
 

Conhecendo Jesus 
Quem é Jesus e por que Ele veio 
 
1. Salvador Nascido em Forma Humana – 

Mateus  1:18-25 
2. O Batismo de Jesus - Mateus 3:7-9, 13-15 
3. A Cura de um Louco - Marcos 5:1-20 
4. Jesus não Perde Suas Ovelhas - João 10:1-

30 
5. Jesus Cura um Cego - Lucas 18:31-42 
6. Jesus e Zaqueu - Lucas 19:1-9 
7. Jesus e Mateus - Mateus 9:9-13 
8. Jesus é o Único Caminho - João 14:1-15 
9. A Vinda do Espírito Santo - João 16:5-15 
10. A Última Ceia - Lucas 22:14-20 
11. Prisão e julgamento - Lucas 22:47-53; 23:13-

24 
12. Execução - Lucas 23:33-56 
13. Jesus Está Vivo - Lucas 24:1-7, 36-47; Atos 

1:1-11 
14. Crer e Realizar - Filipenses 3:3-9 
 
___________________ 
 
SÉRIE FORTALECIMENTO 
Para novos crentes ou grupos com foco em 
discipulado  
 
O que Jesus diz – Aprendendo a obedecer aos 
mandamentos básicos de Jesus. Continue 
falando de Jesus às pessoas da sua lista.  
 
1.1 Aprender e Fazer - João 14:15-21! 
1.2 Arrepender-se. Crer. Seguir. Marcos 1:14-17, 
Efésios 2:1-10 
1.3 Ser Batizado – Mateus 28:19, Atos 8:26-38 
1.4 Amar a Deus. Amar as Pessoas - Lucas 
10:25-37 
 
___________________ 
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O que Jesus também diz – Aprendendo a 
obedecer aos mandamentos básicos de Jesus. 
Continue falando de Jesus às pessoas da sua 
lista. 
 
2.1 Falar com Deus - Mateus 6:9-13. Aprender e 
praticar o modelo de oração de Jesus. 
2.2 Celebrar Jesus e lembrar-se dele - Lucas 
22:14-20, 1 Coríntios 11:23-32 
2.3 Dar - Atos 4:32-37 
2.4 Passar adiante - Mateus 28:18-20 
___________________ 
 
Seguir como eu sigo – Fazer discípulos. 
Passar a outros o que você aprendeu. Ensinar 
as pessoas a fazerem o mesmo. 
 
3.1 Encontre um discípulo - 2 Timóteo 1:1-14 
3.2 Repasse - 2 Timóteo 2:1-4, 14-16 
3.3 Ensine-os a ensinar outros - 2 Timóteo 3:1-
17 3.4 Tempos difíceis - 2 Timóteo 4:1-22 
___________________ 
 
Multiplicando seu Grupo de Três Terços – 
Junte seus discípulos em novos grupos. 
 
4.1 Trace um plano desde o início - Lucas 10:1-
11. Ao iniciar um novo grupo, ouça as 
instruções de Jesus. 
4.2 Preserve a comunhão - Atos 2:14-47 
4.3 Uma pessoa de paz - Marcos 5:1-20, 6:53-
56. Procure uma pessoa disposta a compartilhar 
sua história sobre Jesus. Forme um grupo com 
essa pessoa e seus amigos e família. 
4.4 Quem está pronto - Mateus 13:1-9, 18-23 
___________________ 
 
Liderando – Aprenda como liderar um Grupo 
de Três Terços. 
 
5.1 Demonstre (lidere assim) - João 13:1-17 
5.2 Demonstre (não lidere assim) - 3 João 5-14 
5.3 Assista - Marcos 4:35-41 
5.4 Observe - Lucas 10:1-11, 17, 20 
5.5 Solte - Mateus 25:14-30 
 

Indo: Local - Como chegar à sua comunidade 
local. 
 
6.1 Ir: local - Atos 1:1-8 
6.2 Ajudar os pobres. Falar das boas novas - 
Lucas 7:11-23 
6.3 Ir aonde Deus enviar - Atos 10:9-48 
6.4 Ir com um plano - Atos 13:1-3, 32-33, 38-39; 
4:21-23, 26-27 
___________________ 
 
Indo: Global - Como chegar aos confins da 
Terra. 
 
7.1 Ir: Global - Atos 1:1-8, Mateus 28:19-20 
7.2 Ir aonde Deus enviar - Atos 8:26-38 
7.3 Deus ama todos os grupos de pessoas - 
João 4:4-30, 39-41 
7.4 Ir com um plano - Atos 13:1-3, 32-33, 38-39; 
14:21-23,26-27 
___________________ 
 
Lembrando-se do Básico – O que fazer 
quando reunir. 
 
8.1 Jesus é o Primeiro - Filipenses 2:1-11 
8.2 Conversa com Deus - Mateus 6:9-13 
8.3 Comunidade - Hebreus 10:23-25 
8.4 A Bíblia - 2 Timóteo 3:10-17 
___________________ 
 
Comprometendo-se - Como permanecer forte 
e permanecer seguindo Jesus. 
 
9.1 Desobediência - Jonas 1 
9.2 Compromisso - Jonas 2 
9.3 Obediência - Jonas 3 
9.4 Obediência total - Jonas 4 
9.5 Usar ou perder - Mateus 25:14-30 
 
E AGORA?  
 
Escolha você mesmo os trechos bíblicos e 
continue os encontros em grupo. Use as 
mesmas perguntas do formato de Três Terços. 
Não pare de encontrar-se com o grupo. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multiplicando discípulos 
 
 


