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27 de março a 02 de abril de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Que tradição de meus avós mantenho até hoje?

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo pelo privilégio de estarmos juntos.

Louvando e adorando juntos (5 min)
“Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de 
dia em dia.” (Salmos 96:2)

Leitura Bíblica
2 Timóteo 2:1-7

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
Hoje veremos que Paulo apresenta um, vamos chamar assim, 

padrão de discipulado muito profundo. Alguns cristãos vivem suas 
vidas sem jamais testemunharem de Jesus, ou levarem alguém à 
Cristo. Outros, são um pouco mais zelosos e falam de Jesus em algumas 
oportunidades. Uns, mais zelosos ainda, não apenas evangelizam, mas 
praticam o que temos chamado de Evangelização Discipuladora (a 
comunicação do Evangelho aliada ao relacionamento discipulador
com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos 
multiplicadores). Neste sentido, que é a interpretação correta da 
Grande Comissão, Paulo apresenta um aprofundamento do conceito: 
para haver continuidade no Reino de Deus, precisamos pensar na 
multiplicação gerações à nossa frente.
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O PADRÃO MULTIPLICADOR 
DE PAULO



 Não apenas fazer discípulos multiplicadores nesta geração, 
mas discípulos multiplicadores que produzam outros discípulos 
multiplicadores, alcançando futuras gerações e dando continuidade 
ao Reino de Deus.

Refl exão
1. O padrão de Paulo foi: Paulo >>Timóteo >>Homens fi eis >>Outros. 

Posso completar minha cadeia de discípulos multiplicadores? 
Eu >> ____________________________ (2ª geração de discípulos)  
>> _______________________________ (3ª geração de discípulos) 
>> _______________________________ (4ª geração de discípulos)

2. Paulo cita 3 fi guras, para expressar a dedicação necessária na 
tarefa de multiplicarse através das gerações:    
- a do atleta (disciplinado nos treinos e obediente às regras); 
- a do soldado (dedicado exclusivamente à sua causa);   
- a do lavrador (paciente, mas recompensado com os frutos). 
 a) como posso melhorar o meu padrão de disciplina na vida 
discipular?         
 b) Como posso dedicar mais tempo em fazer discípulos?  
 c) Que alegrias tenho experimentado através da vida dos que 
tenho discipulado?

Orando uns pelos outros (25 min)
Apresentando motivos de oração (intercessão, gratidão) no grupo e 
depois orando em duplas.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Das possibilidades de apoio ou sustento a projetos de plantação de  
igreja, qual vamos escolher?
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