Julho 2019

Desenvolvendo resultados globais do ministério

Programa A: RESULTADOS E PERGUNTAS
SUGERIDAS
Aqui estão os resultados, que são obrigatórios e as perguntas sugeridas que você pode usar para
ajudá-lo a ensinar os resultados. Observe que essas perguntas não são obrigatórias e você pode
usar outras maneiras.

Resultados

Perguntas Sugeridas

1. Conhecendo as Escrituras,
geralmente chamadas de Teologia
Bíblica, Pesquisas do Antigo
Testamento e do Novo Testamento
1.1

Conte 10 dos principais eventos do

Explique a um cristão recém-nascido,

Antigo Testamento e compartilhe as

por que é importante conhecer o Antigo

histórias de pelo menos 10 dos

Testamento, usando os 10 eventos e dez

principais personagens do Antigo

personagens.

Testamento.
1.2

Explique usando 5 exemplos de

Um membro da igreja não entende por

como Jesus cumpre a profecia do

que o Novo Testamento tantas vezes

Antigo Testamento

prova que Jesus cumpriu a profecia do
Antigo Testamento e acha demorado
procurar por isso no Antigo Testamento.
Explique a ele, com vários exemplos,
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Resultados

Perguntas Sugeridas
por que isso ajuda e aumenta nossa fé e
amor por Jesus, se estudarmos e
conhecermos esses detalhes.

1.3

Resuma pelo menos 5 principais

Dê um exemplo para cada ensino

ensinamentos de Jesus

principal de Jesus, de como você o
usaria para advertir ou incentivar um
membro da igreja que procura
aconselhamento.

1.4

Explique por que a morte e a

Explique a um amigo muçulmano que

ressurreição de Jesus são tão

pensa que Jesus era apenas um profeta,

importantes

mas sempre vitorioso, por que Jesus teve
que morrer e por que esse é o caminho
para a vitória através de Sua
ressurreição.

1.5

Explique o significado do

Como você implementa os princípios de

relacionamento de Jesus com Seus

Jesus em relação aos discípulos em sua

discípulos para discipular os outros

igreja local?

hoje
1.6

Descreva 10 eventos principais no

Explique como esses eventos nos livros

livro de Atos

de Atos são importantes para a história
de sua igreja.

1.7

Explique pelo menos três dos

Explique até que ponto esses

principais ensinamentos de Paulo

ensinamentos de Paulo são uma ajuda
para sua própria vida espiritual.

2. Vivendo pela fé, geralmente chamado de
Teologia Prática, Hermenêutica, Ministério
Infantil, Administração da Igreja,
Relacionamentos

2.1 Pregue ou ensine efetivamente

Qual, na sua opinião, foi a melhor
mensagem que você já pregou ou
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Resultados

Perguntas Sugeridas
ensinou e qual foi a sua mensagem mais
fraca? Justifique sua resposta.

2.2 Explique com êxito uma passagem da

Conte duas instâncias em que você

Bíblia a um grupo de pessoas

explicou um texto de uma maneira que
visivelmente ajudou outros cristãos a
entendê-lo melhor e a vivenciá-lo. Por
que eles eram tão eficazes?

2.3 Dê o fruto do Espírito em todas as

Onde você vê a diferença mais

áreas da vida e pratique humildade,

acentuada entre o fruto do Espírito

integridade e simplicidade

descrito no Novo Testamento e sua
cultura e sociedade ao redor?

2.4

Listar, explicar e exercitar as

Quais são as duas disciplinas espirituais

disciplinas espirituais

com as quais você mais luta e o que está
fazendo sobre isso?

2.5 Aplique princípios éticos da Bíblia aos

Liste três valores e princípios éticos que

relacionamentos com a congregação

são de vital importância para o bemestar e o futuro da sua congregação e
explique o porquê.

2.6 Demonstrar compaixão, boas-vindas e

O que significa "amar o seu próximo

perdão em todos os relacionamentos,

como a si mesmo" e por que Jesus e a

incluindo relacionamentos com

Bíblia enfatizam tanto isso? Use uma

pessoas que têm necessidades

situação específica de incapacidade ou

especiais

angústia de alguém como exemplo.

2.7 Pratique bondade e hospitalidade

Um membro da igreja afirma que ela é
da opinião de que testemunhar e pregar
diretamente a outras pessoas é o único
caminho bíblico e todo o resto é uma
perda de tempo. Por favor, discuta, com
sua Bíblia em mãos, por que bondade e
hospitalidade não são perda de tempo,
mas uma testemunha do evangelho.
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Resultados

Perguntas Sugeridas

3. Evangelismo, também chamado Missões
ou Discipulado

3.1 Motivar os outros para a missão

Prepare uma palestra na qual você
incentiva seus irmãos a se envolverem
em missões. Use a Bíblia como seu
ponto de partida.

3.2 Compartilhe eficazmente o evangelho

O que você consideraria um ou dois

com familiares, amigos e estranhos

obstáculos mais importantes em sua
igreja e cultura para compartilhar o
evangelho em particular e em público?
Explique então como você corrige
aqueles que não testemunham por causa
desses obstáculos.

3.3 Orienta pelo menos uma pessoa em

Descreva como você orientou e

uma forma específica de

discipulou com sucesso alguém para

evangelismo ou missão

desenvolver seu dom especial na área de
evangelismo e missão.

3.4 Explique por que a Bíblia é mais

Liste três exemplos em que sua cultura e

importante que a cultura

a sociedade ao redor se beneficiariam
muito, se, em vez de seguir suas práticas
culturais, eles ouvissem e seguissem os
valores e padrões bíblicos.

3.5 Use tecnologia e mídia social para o

Qual é a ferramenta de tecnologia /

ministério

mídia social mais eficaz em seu
ambiente e por quê? Quanto você e sua
igreja estão investindo para usá-lo da
maneira mais profissional possível?

3.6 Demonstrar liderança servidora

Explique a alguém em sua igreja que
pensa que um líder da igreja deve ser
honrado e que outros devem servi-lo,
por que Jesus agiu de maneira diferente
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Resultados

Perguntas Sugeridas
e por que isso é importante do ponto de
vista cristão da hierarquia da igreja.

3.7

Identifique e treine pelo menos três

Liste e explique três maneiras pelas

outras pessoas para servir em

quais você ajudou alguém a desenvolver

alguma forma de liderança da igreja

suas habilidades de liderança.

5

Julho 2019
4. Ouvir e Incentivar, geralmente chamado
de Aconselhamento, Família

4.1 Conforte e ajude outras pessoas em

Explique e discuta três casos em que

tempos de crise, como morte,

você foi capaz de ajudar pessoas em

problemas conjugais, doenças etc.

grande sofrimento.

4.2 Ajude o casal a se preparar para o

Quais são os três problemas mais

casamento, a morte, os problemas

importantes para um futuro casamento

conjugais, e doenças etc.

em sua cultura? Por favor, explique o
porquê.

4.3 Relate pelo menos sete histórias da

Sobre quais duas histórias você pregaria

Bíblia em que Deus usou crianças

se tivesse que desafiar sua congregação
local em relação às crianças e por quê?

4.4 Explique como a atitude de Jesus em

Compare a atitude de Jesus em relação

relação às crianças deve mudar a

às crianças a) com a de sua cultura e b)

igreja.

com a de sua igreja local. Liste duas
coisas semelhantes e duas em que Jesus
desafia sua cultura e sua igreja.

4.5 Envolver-se no ministério para, com e

Você acha mais fácil trabalhar com

por crianças e adolescentes

crianças ou adultos em sua igreja?
Reflita sobre por que isso acontece e
onde sua preferência se originou (por
exemplo, em sua família).

4.6 Cultive fidelidade e amor no

Liste três razões pelas quais a condição

casamento e na família

espiritual de um casamento e o
relacionamento entre pai e mãe têm um
impacto tão grande no desenvolvimento
dos filhos.

4.7 Descreva o impacto dos pais ausentes

Como você argumentaria, se um
membro da igreja sustentasse que é mais
importante que ele seja ativo no
trabalho, sociedade, política ou igreja,
6
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do que estar com seus filhos, aconselhar
e ensiná-los, pois sua esposa pode fazer
isso melhor assim mesmo?
5. Fé Confiável, geralmente chamada
Teologia Sistemática, Ética, História da
Igreja, Mordomia
5.1 Resuma e explique as principais

Quais, na sua opinião, são as principais

doutrinas do Novo Testamento

doutrinas que um cristão recém-nascido
deve entender o mais rápido possível e
por quê?

5.2 Explique 3 dos eventos mais

Se um companheiro cristão argumentar

importantes da história da Igreja

que não está interessado na história da
igreja e que basta que ele conheça a
Bíblia, como você reagiria? Para qual
evento (ou pessoa) você apontaria, vale
a pena ser estudado? Justifique sua
resposta

5.3 Descreva como surgiu a denominação

Qual pessoa dos fundadores de sua

(ou movimento da igreja)

denominação e igreja você escolheria se
quisesse dar um bom exemplo a um
crente? De que maneira essa pessoa era
um modelo de fé para os outros?

5.4 Explique a base bíblica para

Usando sua Bíblia, destaque 5 passagens

mordomia, doações e ofertas

do Novo Testamento que exortam os
crentes a dar generosamente ao
ministério.

5.5 Explique por que o evangelho da

Explique três argumentos bíblicos a um

prosperidade é anti-bíblico e

membro da sua igreja, que deseja deixar

antiético. (Nota: se o evangelho da

a igreja e frequentar a igreja de um

prosperidade não for um problema

pregador do evangelho da saúde e da

em sua região, selecione a questão

riqueza, esperando assim obter mais

mais importante.)

sucesso na vida.
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5.6 Descreva a importância da igreja

Alguém em sua igreja ama Jesus, mas
sente que é um fardo muito pesado se
reunir com outros cristãos em sua igreja.
Como você argumentaria que ele
simplesmente não pode ficar em casa?
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Desenvolvendo resultados globais do ministério

Programa B: RESULTADOS E PERGUNTAS
SUGERIDAS
Aqui estão os resultados, que são obrigatórios e as perguntas sugeridas que você pode usar
para ajudá-lo a ensinar os resultados. Observe que essas perguntas não são obrigatórias e
você pode usar outras maneiras.

Resultados

Perguntas sugeridas

1. Lendo e Conhecendo as Escrituras 1
1.1

Conte 10 dos principais eventos

Explique a um cristão recém-nascido, por

do Antigo Testamento e

que é importante conhecer o Antigo

compartilhe as histórias de pelo

Testamento, usando os 10 eventos e dez

menos 10 dos principais

personagens.

personagens do Antigo
Testamento.
1.2

Explique usando 5 exemplos de

Um membro da igreja não entende por

como Jesus cumpre a profecia do

que o Novo Testamento tantas vezes

Antigo Testamento

prova que Jesus cumpriu a profecia do
Antigo Testamento e acha demorado
procurar por isso no Antigo Testamento.
Explique a ele, com vários exemplos,
por que isso ajuda e aumenta nossa fé e
amor por Jesus, se estudarmos e
conhecermos esses detalhes.
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Resultados

Perguntas sugeridas

2. Lendo e Conhecendo as Escrituras 2

2.1

Resuma pelo menos 5 principais

Dê um exemplo para cada ensino

ensinamentos de Jesus

principal de Jesus, de como você o
usaria para advertir ou incentivar um
membro da igreja que procura
aconselhamento.

2.2

Explique por que a morte e a

Explique a um amigo muçulmano que

ressurreição de Jesus são tão

pensa que Jesus era apenas um profeta,

importantes

mas sempre vitorioso, por que Jesus teve
que morrer e por que esse é o caminho
para a vitória através de Sua
ressurreição.

2.3

Explique o significado do

Como você implementa os princípios de

relacionamento de Jesus com Seus

Jesus em relação aos discípulos em sua

discípulos para discipular os outros

igreja local?

hoje
3. Lendo e Conhecendo as Escrituras 3

3.1

Descreva 10 eventos principais no

Explique como esses eventos nos livros

livro de Atos

de Atos são importantes para a história
de sua igreja.

3.2

Explique pelo menos três dos

Explique até que ponto esses

principais ensinamentos de Paulo

ensinamentos de Paulo são uma ajuda
para sua própria vida espiritual.

4. Vivendo pela fé 1

4.1

Produzir o fruto do Espírito em

Onde você vê a diferença mais

todas as áreas da vida e praticar

acentuada entre o fruto do Espírito

humildade, integridade e

descrito no Novo Testamento e sua

simplicidade

cultura e sociedade ao redor?
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Resultados
4.2

Perguntas sugeridas

Liste, explique e exercite as

Quais são as duas disciplinas espirituais

disciplinas espirituais

com as quais você mais luta e o que está
fazendo sobre isso?
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5. Vivendo pela Fé 2

5.1

Aplicar princípios éticos da Bíblia

Liste três valores e princípios éticos que

aos relacionamentos com a

são de vital importância para o bem-

congregação

estar e o futuro da sua congregação e
explique o porquê.

5.2

Explique por que o evangelho da

Explique três argumentos bíblicos a um

prosperidade é anti-bíblico e

membro de sua igreja, que deseja deixar

antiético

a igreja e frequentar a igreja de um
pregador do evangelho da saúde e da
riqueza, esperando assim obter mais
sucesso na vida.

5.3

Explique por que a Bíblia é mais

Liste três exemplos em que sua cultura e

importante que a cultura

a sociedade ao redor se beneficiariam
muito, se, em vez de seguir suas práticas
culturais, eles ouvissem e seguissem os
valores e padrões bíblicos.

6. Relacionamentos: Comunicação e
Perdão

6.1

6.2

Demonstrar compaixão, boas-vindas

O que significa "amar o seu próximo

e perdão em todos os

como a si mesmo" e por que Jesus e a

relacionamentos, incluindo

Bíblia enfatizam tanto isso? Use uma

relacionamentos com pessoas com

situação específica de incapacidade ou

necessidades especiais

angústia de alguém como exemplo.

Pratique bondade e hospitalidade

Um membro da igreja afirma que ela é
da opinião de que testemunhar e pregar
diretamente a outras pessoas é o único
caminho bíblico e todo o resto é uma
perda de tempo. Por favor, discuta, com
sua Bíblia em mãos, por que bondade e
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hospitalidade não são perda de tempo,
mas um testemunho do evangelho.
7. Amando seu cônjuge e seus filhos

7.1

Cultive a fidelidade e o amor no

Liste três razões pelas quais a condição

casamento e na família

espiritual de um casamento e o
relacionamento entre pai e mãe têm um
impacto tão grande no desenvolvimento
dos filhos.

7.2

Descreva o impacto dos pais

Como você argumentaria, se um

ausentes

membro da igreja sustentasse que é mais
importante que ele seja ativo no
trabalho, sociedade, política ou igreja,
do que estar com seus filhos, aconselhar
e ensiná-los, pois sua esposa pode fazer
isso melhor assim mesmo?

8. Servir como Líderes: equipar os
Santos

8.1

Demonstrar liderança servidora

Explique a alguém em sua igreja que
pensa que um líder da igreja deve ser
honrado e que outros devem servi-lo,
por que Jesus agiu de maneira diferente
e por que isso é importante do ponto de
vista cristão da hierarquia da igreja.

8.2

8.3

Identifique e treine pelo menos três

Liste e explique três maneiras pelas

outras pessoas para servir em

quais você ajudou alguém a desenvolver

alguma forma de liderança da igreja

suas habilidades de liderança.

Motivar outros para missões

Prepare uma palestra na qual você
incentiva seus irmãos a se envolverem
em missões. Use a Bíblia como seu
ponto de partida.

13

Julho 2019
8.4

Orientar pelo menos uma pessoa em

Descreva como você orientou e

uma forma específica de

discipulou com sucesso alguém para

evangelismo ou missão

desenvolver seu dom especial na área de
evangelismo e missão.

9. A Fé Confiável: Crer e Viver

9.1

Resuma e explique as principais

Quais, na sua opinião, são as principais

doutrinas do Novo Testamento

doutrinas que um cristão recém-nascido
deve entender o mais rápido possível e
por quê?

9.2

Descreva a importância da igreja

Alguém em sua igreja ama Jesus, mas
sente que é um fardo muito pesado se
reunir com outros cristãos em sua igreja.
Como você argumentaria que ele
simplesmente não pode ficar em casa?

9.3

Explique a base bíblica para

Usando sua Bíblia, destaque 5 passagens

mordomia, doações e ofertas

do Novo Testamento que exortam os
crentes a dar generosamente ao
ministério.

10. Ensinar: Ajudar as Pessoas a
Aprender

10.1

Pregue ou ensine efetivamente

Qual, na sua opinião, foi a melhor
mensagem que você já pregou ou
ensinou e qual foi a sua mensagem mais
fraca? Justifique sua resposta.

10.2

Explique com sucesso uma

Conte duas instâncias em que você

passagem da Bíblia a um grupo de

explicou um texto de uma maneira que

pessoas

visivelmente ajudou outros cristãos a
entendê-lo melhor e a vivenciá-lo. Por
que eles eram tão eficazes?

11. Ouvir e Incentivar
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11.1

Ajude o casal a se preparar para o

Quais são os três problemas mais

casamento

importantes para um futuro casamento
em sua cultura? Por favor, explique o
porquê.

11.2

Conforte e ajude outras pessoas em

Explique e discuta três casos em que

tempos de crise, como morte,

você foi capaz de ajudar pessoas em

problemas conjugais, doenças, etc.

grande sofrimento.

12. Evangelho: Ouvir, Viver, Dizer

12.1

Compartilhe eficazmente o

O que você consideraria um ou dois

evangelho com familiares, amigos e

obstáculos mais importantes em sua

estranhos

igreja e cultura para compartilhar o
evangelho em particular e em público?
Explique então como você corrige
aqueles que não testemunham por causa
desses obstáculos.

12.2

Usar tecnologia e mídia social para o

Qual é a ferramenta de tecnologia /

ministério

mídia social mais eficaz em seu
ambiente e por quê? Quanto você e sua
igreja estão investindo para usá-lo da
maneira mais profissional possível?

13. Deixando as crianças virem

13.1

Conte pelo menos 7 histórias da

Sobre quais duas histórias você pregaria

Bíblia em que Deus usou crianças

se tivesse que desafiar sua congregação
local em relação às crianças e por quê?

13.2

Envolver-se no ministério para, com

Você acha mais fácil trabalhar com

e por crianças e adolescentes

crianças ou adultos em sua igreja?
Reflita sobre por que isso acontece e
onde sua preferência se originou (por
exemplo, em sua família).
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13.3

Explique como a atitude de Jesus em

Compare a atitude de Jesus em relação

relação às crianças deve mudar a

às crianças a) com a de sua cultura e b)

igreja.

com a de sua igreja local. Liste duas
coisas semelhantes e duas em que Jesus
desafia sua cultura e sua igreja.

14. Lembrando nossas raízes

14.1

Explique 3 dos eventos mais

Se um companheiro cristão argumentar

importantes da história da Igreja.

que não está interessado na história da
igreja e que basta que ele conheça a
Bíblia, como você reagiria? Para qual
evento (ou pessoa) você apontaria, vale
a pena ser estudado? Justifique sua
resposta.

14.2

Descreva como surgiu a

Qual pessoa dos fundadores de sua

denominação (ou movimento da

denominação e igreja você escolheria se

igreja)

quisesse dar um bom exemplo a um
crente? De que maneira essa pessoa era
um modelo de fé para os outros?
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