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23. O registro de acompanhamento dos membros do embrião
A partir do momento que o irmão começa a participar do PAULO APÓSTOLO, graças a Deus, temos um
novo membro na nossa equipe, um recém nascido e precisa cuidar bem dele. É aqui que entra em pleno
a figura do “FORMADOR”, como normalmente entendemos. No embrião, que acolhe o novo membro,
acontecerão as formações do PAULO APÓSTOLO e tudo o que comportam. Nessa altura, o nome do
formador será colocado no Programa Pentecostes se ele se responsabilizará de ter PELO MENOS UM
ENCONTRO MENSAL DE UMA HORA COM O NOVO MEMBRO QUE ESTÁ FAZENDO OS CURSOS. Isso
não deveria ser muito difícil porque o próprio “Curso Paulo Apóstolo” contem muitas dinâmicas e precisa
interagir muito. Essa hora será como que um prazeroso momento de amizade. O novo membro deve
sentir que não está abandonado e que estamos cuidando dele. Entre os 4 formadores de cada embrião,
um assumirá o Papel de “coordenador do curso”, outro de “vice-coordenador do curso” e os outros dois
de “Cireneus do curso”. Esses papeis serão definidos pelo Coordenador de fraternidade.
O que precisa fazer nessa hora? Simples!
1. Precisa perguntar ou melhor “PERCEBER”, sem muito “curiosar”, se o irmão está “animado”, se
está “perdido”, “desencorajado”, “feliz”... se está com duvidas... Tudo isso pode ser a partir de
uma simples pergunta tipo: “Como vai... Como foi esse mês depois do retiro?... Aconteceu
alguma coisa diferente... o que você mais gostou do retiro... o que mais ficou...”. Claro que você
pode encontrar uma pessoa que fala muito e um outro mudo... Dependerá um pouco de você
descontrair o clima ou, até canalizar quem fala muito.
2. Depois precisaria ver se o irmão ESTÁ CONSEGUINDO ACOMPANHAR O DIÁRIO ESPIRITUAL, SE
TEM O APLICATIVO NO SEU CELULAR, SE ESTÁ RECEBENDO O AUDIO... Claro que antes disso,
precisa que tenhamos inserido o irmão em um grupo do Diário, pode ser o próprio grupo da
fraternidade ou o grupo do embrião... como preferir. Todo dia, o formador do novo membro
deve “postar” o seu próprio diário e deve também ver se o novo membro que acompanha
“postou”... Portanto, precisa chegar a esse encontro com isso já bem claro.
3. Enquanto os meses passam, podemos VERICAR se o irmãos está conseguindo escrever o seu
TESTEMUNHO; eventualmente, se está preparando alguma palestra e precisa de ajuda...
4. É importante também SE TORNAR UM de verdade com o irmão que acompanhamos, ENTRAR NO
SEU CORAÇÃO, OUVIR SEUS PROBLEMAS, com EMPATIA, mesmo que não consigamos fazer
muita coisa... Em síntese, seja um amigo verdadeiro!
5. Não esqueça nunca O ANIVERSÁRIO DO TEU “AFILIADO”, E esteja-lhe perto em tudo o que ele
precisa; podendo, ajude-o se deve fazer alguns trabalhos...
Essa fichas que seguem parecem muitas, porque são apresentadas todas juntas, mas somente pedem
que uma pessoa escreva duas linhas por mês para cada um dos seus 4 acompanhados.... Não podemos
pensar que seja muita coisa: duas linhas por mês! Lembramos que é possível preencher esses

dados também através do “PÃO MB”
Observe como é o registro para anotar as poucas coisas que o “formador” do embrião escreve.
Comece a preencher as fichas a seguir escrevendo a situação da sua equipe ou de você mesmo no caso
você esteja envolvido como formador. Se você for um coordenador ou fizer parte da equipe mãe,
então escolha um embrião da tua equipe e faça uma radiografia.
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Se você for um “novo” que ainda não tem uma tarefa definida, faça com essas folhas a fotografia do teu próprio
embrião.
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Lista dos membros QUE ENGRESSAM NO
1.
data
de entrada na
equipe

PAULO APÓSTOLO:

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

2.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

3.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

4.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

5.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

6.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

7.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

PROVA N. 23A

8.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

Nome inteiro em letra de forma de quem faz a prova: _______________________________________________________
Frat. __________________________________Data da prova __________ Assinatura: _____________________________________
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9.
Data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

10.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

11.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

12.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

13.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

14.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

15.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

16.
data
de entrada na
equipe

Nome completo em letras de forma

Telefone: _____________________________
Celular: ______________________________
e-mail: _______________________________
WhatsApp: ____________________________

PROVA N. 23 B
Nome inteiro em letra de forma de quem faz a prova: _______________________________________________________
Frat. __________________________________Data da prova __________ Assinatura: _____________________________________
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Acompanhamento Caminho Formativo PAULO
APOSTOLO (que parte a cada retiro) do embriao n.
_____ da FRATERNIDADE:_____________________________________
Veja o registro a seguir. As provas de hoje consistem em preencher pelo menos as páginas iniciais do registro
(que estão antes dessa páginas) e a primeira página que segue, se você pertencer ao Embrião. Se você pertence
equipe mãe, então pode preencha a primeira página do registro da equipe mãe. ESSA LIÇÃO E ESSA PROVA
PODE DURAR DOIS DIAS.
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1º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:

DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado
_________________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Observações

Observações

Nome do 1º acompanhado _________________________________

DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado
_________________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Observações

Observações

Nome do 3º acompanhado _________________________________
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2º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Observações

Observações

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Observações

Observações

PROVA N. 23 C
Nome inteiro em letra de forma de quem faz a prova: _______________________________________________________
Frat. __________________________________Data da prova __________ Assinatura: _____________________________________
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3º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Escreveu seu testemunho?

Escreveu seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Escreveu seu testemunho?

Escreveu seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?
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4º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Escreveu seu testemunho?

Escreveu seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Escreveu seu testemunho?

Escreveu seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

(23)“O registro de acompanhamento do embrião” 10

5º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Eu escutei seu testemunho?

Eu escutei seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Eu escutei seu testemunho?

Eu escutei seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?
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6º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Eu escutei seu testemunho?

Eu escutei seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Eu escutei seu testemunho?

Eu escutei seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Como é o seu testemunho?

Quem está ajudando o irmão na preparação?

Quem está ajudando o irmão na preparação?
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7º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?

_________________________________________

_________________________________________

Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?

_________________________________________

_________________________________________
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8º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________
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9º
MÊS

Nome do Formador do embrião ________________________________________________
Embrião n. ______ da equipe: ______________________________ ano_______ mês _________

Acompanhador de:
Nome do 1º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 2º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________

Nome do 3º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

Nome do 4º acompanhado ______________________________
DATA do encontro pessoal:___/___/___

O irmão é participativo na equipe?

O irmão é participativo na equipe?

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?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

Precisa aperfeiçoar seu testemunho? Como?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

O irmão manifesta o carisma de ser um palestrante? Poderíamos
dar uma palestra para ele se preparar? Qual?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Qual palestra se encaixa mais com o seu testemunho?

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________

Converso com o coord. e pergunto em qual equipe o irmão pode
colaborar no próximo Jé-shua e o coord. me orientou a qual?
_________________________________________
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