1

99 PERGUNTAS EXCEPCIONAIS
AS SEGUINTES PERGUNTAS FORAM ORGANIZADAS DE ACORDO COM O DIAGRAMA DE
TREINAMENTO, E INCLUEM PERGUNTAS AGRUPADAS EM TEMAS.

ESCUTAR
CELEBRAR
VELAR
PLANIFICAR
TREINAR
DESENVOLVER
DESAFIAR

ESCUTAR ATIVAMENTE
1. ¿Está tudo bem no ministério?
2. ¿Como você está?
3. ¿Como está sua família? ; ¿Como está sua espos@?
4. ¿Conte-me sobre a sessão da semana passada?
5. ¿Como está a relação entre você e Deus?
6. ¿Que coisas são importantes para você agora?
7. ¿ O que está te preocupando você agora?
8. ¿Onde você acha que tem dificuldade?
CELEBRAR VITÓRIAS
9. ¿Quais coisas te animaram?
10. ¿Qual foi sua maior conquista neste mês?
11. ¿Quais foram as orações atendidas?
12. ¿Qual é a área do seu ministério acredita que Deus está trabalhando?
13. ¿Em que forma Deus tem sido fiel?
14. ¿Que passos foram cumpridos?
15. ¿Onde você mostra a sua maior qualidade como líder?
16. ¿Quem são seus parceiros de ministério mais fiéis?
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VELAR PE SSOALMENTE POR OUTROS
17. ¿Quais questões você ou seu cônjuge tem sobre o ministério?
18. ¿Sobre quais coisas você quer que oraremos juntos?
19. ¿Que tipo de ajuda você precisa?
20. ¿De quem ou de onde você recebe encorajamento e apoio?
21. ¿Como você se sente quando afrontas dificuldades?
22. ¿O que você faz para se divertir?
23. ¿Você está tendo um bom sono?
PLANEJAR ES TRATEGICAMENTE
24. ¿Você se sente confortável e confiante com a visão, valores e missão que tem?
25. ¿Tem um plano estratégico para colocar em prática? É completo e realista?
26. ¿Quais são as suas prioridades imediatas?
27. ¿Como o desenho contínuo e incorporou novas pessoas?
28. ¿Qual é a sua visão para o crescimento de sua igreja
29. ¿Você preparou uma organograma ministerial? É realista? Funciona?
30. ¿Como você realiza o evangelismo e o discipulado?
31. ¿Como você realiza o treinamento e as promoções de Líderes?
32. ¿Que tipo de sistema ministerial precisa?

MELHORAR HA BILIDAD ES
A EVANGELIZAÇÃO E O DISCIPULADO
33. ¿Com quantas famílias que não à igreja você mantêm contato?
34. ¿Você mostra uma vida de integridade em relação às pessoas que não vão à igreja?
35. ¿Você está recebendo muitas decisões ou conversões de novas pessoas?
36. ¿De que forma estão sendo incorporadas à igreja?
37. ¿O discipulado joga um papel importante em seu ministério?
38. ¿Como você tem gastado tempo com um não cristão no último mês?
TEMAS FAMILIARES E D E RELAÇÕES COM OUTROS
39. ¿Como as pessoas te percebem: como autossuficiente ou dependente de Deus?
40. ¿De que forma desejaria crescer espiritualmente?
41. ¿De que forma estão suprindo as necessidades espirituais de sua família?
42. ¿São de que você receber em casa devido a atenção um dos membros de sua família?
43. ¿Quando você vai tomar um descanso com o seu cônjuge?
44. ¿Como você está mantendo o equilíbrio entre família e ministério?
45. ¿Quantas vezes você deixa o seu cônjuge tirar o dia de folga?
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RELAÇÕES INTERPE SSOAIS E RESIS TÊNCIA
46. ¿Onde você acha que há resistência entre os seus líderes e o grupo base?
47. ¿ Quais são as temas e os valores envolvidos?
48. ¿ Como você lida com a resistência?
49. ¿ Existem conflitos não resolvidos no seu círculo de amigos, neste momento?
50. ¿ Quando foi a última vez que você passou um tempo com um bom amigo?
D ESENVOLVIMENTO D E HA BILIDAD ES PARA ESCUTAR
51. ¿Como e quando você dedica tempo para ouvir as pessoas que não vão à igreja?
52. ¿Como e quando você dedica tempo para ouvir a Deus?
53. ¿Como e quando você dedica tempo para ouvir a sua esposa e filhos?
54. ¿Como e quando você dedica tempo para ouvir seus líderes?
55. ¿Como você acha que pode melhorar suas habilidades para escutar aos outros?
MOBILIZAR A LID ERES E VOLUNTÁRIOS
56. ¿Como você anima e motiva pessoas voluntárias?
57. ¿Como você pratica a técnica do treinamento eficaz?
58. ¿Você já definiu e criou cargos para os líderes-chaves e voluntários?
59. ¿Como e quando você esta forjando a visão para seus líderes?
60. ¿Como, então, você vai iniciar um programa de treinamento para líderes?
61. ¿Como você vai incentivar e reconhecer os esforços de seus líderes neste mês?
62. ¿Como você vai encontrar os líderes que você precisa?
63. ¿Como você identificará e habilitará ao líder?
64. ¿Que líderes você têm? Que líderes precisa?
DISCIPLINAS ESPIRITUAIS D E ORAÇÃO
65. ¿Tem uma equipe de oração que intercede por você e seu ministério?
66. ¿O que você leu na Bíblia nesta última semana?
67. ¿Que áreas da sua vida pensa que resistem à influência de Deus?
68. ¿Por quais coisas específicas você está orando?

RED E D E MULTIPLICAÇÃO

99 PERGUNTAS
EXCEPCIONAIS

4

www.reddemultiplicacion.com

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
69. ¿Que tarefas que você pessoalmente está fazendo entregaria nas mãos de voluntários?
70. ¿Conte-me sobre seus hábitos de descanso e relaxamento
71. ¿Para que coisas ou atividades, você gostaria de ter mais tempo disponível?
72. ¿Que ferramentas ou técnicas de gestão de tempo você usa?
73. ¿Como e quando responder com um não?
74. ¿Quantas horas você dedica ao ministério?
VISÃO E PLANEJAMENTO
75. ¿Como você busca a visão de Deus?
76. ¿Como você comunica a sua visão e os valores aos outros?
77. ¿Conte-me sobre a sua declaração de propósito?
78. ¿Você acha que ele atende aos requisitos de uma boa declaração?
79. ¿Qual tem sido sua atitude em relação a planejamento no passado?
80. ¿Quais as ferramentas de planejamento você achar que são úteis?
81. ¿Quando e como você incluirá a sua equipe no processo de planejamento?
DESENVOLVIMENTO D O CARÁTER E D A LID ERANÇA
82. ¿Além do ministério, que área você acha que Deus te exige maior crescimento?
83. ¿Quais as tarefas que você tem que considera inacabadas?
84. ¿O que você tem lido nos jornais seculares nesta semana?
85. ¿O que você acha que o seu cônjuge iria me dizer sobre o seu mental, espiritual e seu nível de energia?
86. ¿Como você acha que Satanás pode te anular como pessoa e servo do Senhor?
87. ¿Como está a sua perspectiva sexual? Você é tentado por sonhos sexuais?
88. ¿Como você está financeiramente? Sob o controle? Ansioso? Muito endividado?
89. ¿O que você crê que sejam seus temores no presente?
90. ¿Quais as áreas que você se sente mais confuso sobre o seu relacionamento com Deus?
91. ¿Como você descreveria seu estilo de liderança?
92. ¿O que seus líderes necessitam de você?
93. ¿Quem você está treinando pessoalmente?
DESAFIAR ESPECIFICAMENTE
94. ¿Quais são seus próximos passos a seguir?
95. ¿Em que áreas estamos esperando a resposta de Deus?
96. ¿Quando você planeja descobrir a visão de Deus? (Calendário)
97. ¿Quais são as suas prioridades para este mês?
98. ¿Como e quando você dedicará tempo para planejar?
99. ¿O que você vai fazer para promover a vida espiritual de seu grupo?
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