
 

 

 

 

 

 

5º ENCONTRO - FAMÍLIA DE DEUS – O QUE É SER DISCÍPULO”  

É importante dizer que a Igreja foi criada por CRISTO. Ele mesmo é o 
cabeça da igreja. (Efésios 4:15) 

A Igreja na verdade, não é o prédio onde nos reunimos, mas sim as pessoas 
regeneradas em CRISTO. Portanto, ser discípulo é fazer parte da Igreja, é 
algo natural de quem é filho de DEUS. 

Questões:  
1. Quem criou a Igreja? Mateus 16:18 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Quais os objetivos da Igreja neste mundo? Colossenses 1:28; Efésios 1:11 
e 12 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Como podemos fazer parte do Corpo de CRISTO, a Igreja? Romanos 6:4 
e 5; Atos 2:38; Marcos 16:16 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Identifique se você é um discípulo, descrevendo o que é ser discípulo de 
JESUS CRISTO. Mateus 7:21; João 8:31; João 13:35; Lucas 14:26 
(“aborrecer” aqui significa “amar menos”) 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5. Conforme Mateus 28:18 a 10, qual frase está correta? 

- Falar de Jesus a outros é apenas para líderes e pastores. 

- Foi uma ordem dada apenas aos apóstolos. 

- Para sermos discípulos de CRISTO temos que obedece-lo, ensinando e 
discipulando a outros. 
 

Obs: Nesta pergunta, você deve reforçar que apenas a última opção é 
correta e não devemos deixar apenas para alguns grupos da igreja. 
 
6. Quando somos salvos por CRISTO, passamos a fazer parte da família de 
DEUS. Isto representa em alguma responsabilidade para com nossos 
irmãos? Romanos 12:4 e 5; 1João 3:16 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. Quais são as responsabilidades para com a Igreja? Hebreus 10: 23 a 25; 
Romanos 12: 13; 2Coríntios 9: 7; Malaquias 3: 8 a 11 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

COMPARTILHE E ANOTE:  

- Uma benção recebida na Igreja. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

- Uma benção em agir com responsabilidade perante as ordens de DEUS. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

TAREFA: Procure praticar passo a passo o que DEUS tem ensinado, 
fazendo uma Iista de suas responsabilidades para com Ele. 


