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Introdução


O mundo é cada vez mais globalizado. Brasileiros, que por vários motivos  migram para o 
exterior e cada vez mais estrangeiros, que também por vários motivos diversos se 
imigram para o Brasil. A maioria dos imigrantes vem viver nas cidades grandes. As 
grandes cidades hoje em dia, tem uma grande porcentagem da população de 
estrangeiros. Muitos dos estrangeiros são de língua inglesa ou tem a língua inglesa como 
segundo idioma. Os estrangeiros estarem vivendo no Brasil, é uma grande oportunidade 
(e dever) para a igreja fazer missões, através de discipulado para alcançar eles, e cumprir 
a grande vinda de Jesus para evangelizar o mundo. 


Motivos por que pessoas estão imigrando para o Brasil.

	 

	 Trabalho

	 Investimento

	 Aposentadoria 

	 Casamento com um pessoa do brasileira

	 Estudos

	 Refugiados (guerra, política e econômicos)


Como fazer discipulado para estrangeiros, de língua Inglesa


	 A) Pré condições para começar um grupo de discipulado inglês.


1 - E necessário que o discipulador seja fluente no idioma inglês.

2 - Primeiro fazer um grupo de ensaio com brasileiros que sabem falar o idioma inglês. 


	 B) Onde encontrar imigrantes de língua inglesa?


1 - Ficar de olho aberto nos cultos. Muitas vezes eles visitam nossos cultos, 
especialmente casais de mistura, entre um pessoa brasileira e um estrangeiro. 

2 - Internet. Muitos imigrantes fazem pesquisas da cidade para onde eles vão imigrar. 
Especialmente imigrantes cristãos que procuram através da internet uma igreja que tenha 
atividades em inglês. 

3 - Instruir a igreja que tenha grupo de discipulado em inglês para o imigrante, 
especialmente os membros que trabalham com comércio. Pessoas no comercio muitas 
vezes tem um cliente que fale inglês. Para eles fazerem o convite para pessoa participar 
do grupo de discipulado inglês. 


	 C) Necessidades dos imigrantes de idioma inglês.




1 - Imigrantes sempre tem muitas necessidades. Para eles as necessidades que eles 
enfrentam são mais urgentes do que as necessidades espirituais. Não e fácil imigrar, e 
viver em um outro pais.

2 - Grande prioridade de qualquer grupo de discipulado para estrangeiros é fazer tempo, 
e espaço, para ajudar eles nas necessidades deles. A necessidade mais comum é, 
aprender o idioma Português, assuntos com documentos, ter amizades (eles são muito 
sozinhos por estar longe da família, amigos etc.) 

3 - O grupo de discipulado para estrangeiros sempre vai ser mais intenso do que para os 
nativos, o melhor é reservar mais tempo para o grupo, e combinar um horário ou dia de 
comer e beber. 


	 D) O imigrante de idioma inglês.


1 -  Muitos dos imigrantes de idioma inglês, são funcionários de alto escalão. E pessoas 
com graduação superior e ricos. O melhor é que o líder do grupo de discipulado em 
Inglês seja uma pessoa que saiba lidar com este tipo de pessoas. 

2 - Muitos dos imigrantes de idioma inglês que vão para igreja ja são cristãos, só que a 
maioria das vezes de uma outra denominação cristã. O estrangeiro de idioma inglês não 
é crente e muitas vezes muito critico e cético sobre a fé. É importante que o líder do 
grupo tenha um conhecimento básico de teologia. 

3 - Muitas das pessoas que vem para o grupo de discipulado em inglês são casais de 
uma mistura entre uma brasileira e um estrangeiro. cada casamento entra pessoas de 
duas culturas diferentes e muito complicadas. na maioria das vezes tem muitos 
problemas familiares e necessidades espirituais. Nestas situações é muito importante 
que um pastor participe do grupo de discipulado. 

  

	 E) Como liderar o grupo?


1 - Ter o máximo de interação entre os participantes do grupo. De muitas oportunidades 
para os estrangeiros falarem. 

2 - Para eles isto vai talvez seja uma reunião, momento espiritual na semana. Invista 
tempo de fazer louvor e adoração e muita oração.  

3 - Quando a igreja der a aprovação para começar a fazer cultos em inglês. 

Cultos em Inglês tem muitos benefícios para a igreja. 

+ Ajuda melhor os imigrantes de idioma inglês espiritualmente e 	 	 	 	
aumenta a probalidade para eles tornarem membros da igreja. 

+ Atrai mais pessoas jovens para igreja, especialmente eles quererem 	 	 	
aprender a falar o idioma inglês. 

+ Faz a igreja mais orientada para missões. 

+ Da uma imagem positiva para a igreja no olhar dos membros e 	 	 	 	
sociedade.

	 

	 F) Culto em inglês.


1 - Ter um obreiro fluente no idioma inglês para dirigir o culto.

2 - Ter um bom tradutor.

3 - Ter uma banda de louvor e adoração (ja pode ser um musico que saiba cantar) que 
está disposto de aprender a cantar musicas em inglês. 

4 - Encontrar membros que sabem falar o idioma inglês, para o culto andar. 

5 - Fazer um culto com a liturgia normal da igreja, só que e um culto um pouco mais 
curto porque vai ter tradução. 


