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24. O registro dos importantíssimos 
diálogos da equipe mãe 

Hoje não faremos uma longa reflexão, mas propomos somente um exercício: você deve preencher a folha a 

seguir com os diálogos que foram realizados na sua equipe no mês passado. 

 

Lembramos que os diálogos não são importantes somente no primeiro ano, no tempo do Paulo Apóstolo, mas, 

também, nos anos seguintes, quando a pessoa passa a fazer parte da equipe mãe. O princípio é sempre o 

mesmo: quem tem um pingo de caminhada a mais, deve ajudar quem tem um pouco menos de experiência 

ou, talvez, os dois se ajudem reciprocamente. 

 

Portanto, na folha a seguir, vocês encontrarão o esquema sintético para não esquecer diálogo algum e, nas 

outras páginas, vocês encontrarão as folhas onde escrever as coisas, para que tudo fique sempre debaixo dos 

seus olhos e para que essa apostila contenha tudo o que vocês precisam. 
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Controle de Diálogos 
 

Equipe:  ......................................................................  

 

Anjo: 

 .....................................       

 Coord.                                                         Vice – Coord. 

   .....................................  __/__/__                   ............................................  __/__/__ 

 

Coordenador:  ..............................   

1 ...................................  __/__/__ 

2 ...................................  __/__/__ 

3 ...................................  __/__/__ 

4 ...................................  __/__/__ 

5 ...................................  __/__/__ 

6 ...................................  __/__/__ 

7 ...................................  __/__/__ 

8 ...................................  __/__/__ 

Vice Coord:  ...................................  

1 ................................... __/__/__ 

2 ................................... __/__/__ 

3 ................................... __/__/__ 

4 ................................... __/__/__ 

5 ................................... __/__/__ 

6 ................................... __/__/__ 

7 ................................... __/__/__ 

8 ................................... __/__/__ 

 

Formador 1 ............................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

Formador 4 ............................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

Formador 7 ............................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

Formador 10  ..........................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

 

 

Formador 2 ..........................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

Formador 5 ..........................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

Formador 8 ..........................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

Formador 11 ........................  

1 ...............................  __/__/__ 

2 ...............................  __/__/__ 

3 ...............................  __/__/__ 

4 ...............................  __/__/__ 

 

 

Formador 3 ..........................  

1 ..............................  __/__/__ 

2 ..............................  __/__/__ 

3 ..............................  __/__/__ 

4 ..............................  __/__/__ 

Formador 6 ..........................  

1 ..............................  __/__/__ 

2 ..............................  __/__/__ 

3 ..............................  __/__/__ 

4 ..............................  __/__/__ 

Formador 9 ..........................  

1 ..............................  __/__/__ 

2 ..............................  __/__/__ 

3 ..............................  __/__/__ 

4 ..............................  __/__/__ 

Formador 12 ........................  

1 ..............................  __/__/__ 

2 ..............................  __/__/__ 

3 ..............................  __/__/__ 

4 ..............................  __/__/__ 

 

Mês: _________________ 
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Acompanhamentos MÃE (nome) __________________________________________   MÊS______ANO______ 

                                          ACOMPANHADOR DE:______________________________________  

1º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

2º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

DATA:___/___/___ DATA:___/___/___ 
O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? 

    

    

    

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu 
propósito ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a 
vivencia do seu propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu propósito 
ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a vivencia do seu 
propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

    

    

    

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? 
Quais foram as justificativas? São válidas? 

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? Quais 
foram as justificativas? São válidas? 

    

    

    

Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? 

    

    

    

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para 
ajudá-lo? 

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para ajudá-lo? 

    

    

    
 

3º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

4º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

DATA:___/___/___ DATA:___/___/___ 
O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? 

    

    

    

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu 
propósito ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a 
vivencia do seu propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu propósito 
ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a vivencia do seu 
propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

    

    

    

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? 
Quais foram as justificativas? São válidas? 

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? Quais 
foram as justificativas? São válidas? 

    

    

    

Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? 

    

    

    

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para 
ajudá-lo? 

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para ajudá-lo? 
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Acompanhamentos MÃE (nome) __________________________________________   MÊS______ANO______ 

                                          ACOMPANHADOR DE:______________________________________  

5º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

6º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

DATA:___/___/___ DATA:___/___/___ 
O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? 

    

    

    

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu 
propósito ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a 
vivencia do seu propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu propósito 
ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a vivencia do seu 
propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

    

    

    

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? 
Quais foram as justificativas? São válidas? 

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? Quais 
foram as justificativas? São válidas? 

    

    

    

Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? 

    

    

    

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para 
ajudá-lo? 

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para ajudá-lo? 

    

    

    
   

7º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

8º irmão acompanhado: 
____________________________________ 

DATA:___/___/___ DATA:___/___/___ 
O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? O irmão é participativo na equipe? Como é a sua atuação? 

    

    

    

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu 
propósito ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a 
vivencia do seu propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

O irmão é fiel no diário pelo menos uma vez por semana (ele posta o seu propósito 
ao menos uma vez na semana no Whatsapp, ele coloca a vivencia do seu 
propósito)? Como vou ajudá-lo a melhorar? 

    

    

    

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? 
Quais foram as justificativas? São válidas? 

É fiel aos compromissos da equipe? Faltou em algum compromisso, qual? Quais 
foram as justificativas? São válidas? 

    

    

    

Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? Quais passos positivos o irmão deu nesse mês? 

    

    

    

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para 
ajudá-lo? 

O que o irmão pode melhorar no próximo mês e o que eu vou fazer para ajudá-lo? 

    

    

 
  

 


