REGISTRO DO MENTOR
Nome do aprendiz
Data da reunião

/

/

Tempo da reunião

:

Lugar

PERGUNTA INICIAL: ¿O que aprendeu no módulo anterior? ¿Conseguiu aplicar o conhecimento
adquirido?
PERGUNTAS ESPIRIT UAIS (Exemplos de perguntas no verso desta página)

PERGUNTAS SOBRE A FAMILIA (Exemplos de perguntas no verso desta página)

PERGUNTAS MINIS TERIAIS (Exemplos de perguntas no verso desta página)

PERGUNTE SEMPRE: Ele tem enviado seu Relatório ABC a seu líder ministerial?
PASSOS DE AÇÃO (Preencha esta parte com seu aprendiz/”mentoreado”).
R E DE D E M U L T I P L I C A Ç Ã O
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PREGUNTAS ESPIRIT UALES
•
•
•
•
•
•
•

¿O que é que Deus está dizendo neste momento?
¿O que Deus tem ensinado desde a última sessão?
¿Como você avalia sua caminhada com Deus agora? Próxima ou Distante? Medíocre?
¿Você tem um tempo diário com Deus? Descreva-o.
¿Quão importante é para você a orar e jejuar e planta desta igreja?
¿Você está tendo tempo para sair sozinho em busca da voz de Deus? Descreva.
¿Compartilhe qualquer área em que você está lutando espiritualmente, você deseja compartilhar.

PERGUNTAS ACERCA D A FAMILIA
•
•
•
•

•

¿Quanto tempo você está entregando a sua família ao entregar o ministério? Qual a percentagem
de tempo dado para a família e para o ministério?
¿Você e seu cônjuge possuem um tempo em que uma vez por semana saem para comer ou tomar
um café e se reconectam depois de uma semana agitada? O fazem nesses momentos?
¿O que você diria sobre a forma como os seus filhos avaliam o tempo que você os dá?
¿Quais as coisas que você faz para tornar a sua casa um refúgio seguro para a sua família? Como
você impede que sua casa se torne um lugar público de visitas constantes daquelas pessoas que você
está ministrando?
¿Você está lidando com questões familiares que você sente que dificultam a sua capacidade de ser
eficaz na plantação de igrejas? Fale sobre o que você sente.

PERGUNTAS MINIS TERIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conte-me sobre uma visita recente a um novo contato que você fez.
Compartilhe sobre uma luta que está vivendo em relação a plantar esta igreja.
¿Quantas visitas tem feito desde nosso último encontro? Quantas dessas visitas foram
oportunidades para acompanhamento?
¿O que você está fazendo para conhecer melhor a área (área da plantação)?
¿Que coisa nova que você aprendeu sobre a sua área-meta (área de plantação)?
¿Você vê alguém em seu grupo pequeno que é (ou são) um líder em potencial? Conte-me sobre um
deles.
¿Como você se sente com o ritmo em que a igreja está sendo plantada?
¿Existe uma área no ministério em que você está se sentindo fraco ou desconfortável?
¿A quem pediu apoio em oração para plantar esta igreja?

PASSOS D E AÇÃO
•
•
•
•

¿Como você espera ir além deste obstáculo?
¿Onde vai buscar ajuda com o problema que você mencionou?
¿O que você quer realizar entre agora e a nossa próxima reunião?
¿Qual o próximo passo a dar que você julga importante, em relação a ...?
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