
 

 

 

 

 

Como Usar 
 

O mapa consiste em uma série de assuntos, listados 

por ordem de prioridades, para que você faça uma 

avaliação ou planejamento de áreas que necessita de 

ajuda ou fortalecimento.  

Há duas possibilidades de usar este mapa: 

1ª A pessoa que está apascentando preencher. 

Você poderá encaminhar este mapa, dando uma breve 

explicação sobre o que se propõe este material. A 

intenção é que haja uma direção clara e objetiva de 

como você pode ajudá-la nesta jornada espiritual. 

Coloque-se a disposição desta pessoa, caso ela tenha 

qualquer dúvida. No entanto, o mais importante é que a 

pessoa tenha total liberdade e sinceridade para 

preencher. 

Reforce que este Mapa é exclusivamente dela, e mais 

ninguém terá acesso a ele.  

2ª Você, como apascentador, preenche o mapa. 

Para esta opção é necessário, no mínimo, um tempo 

razoável de relacionamento com a pessoa. Ou seja, você 

desse se inteirar de sua situação ou condição. E após 

este tempo, preencher cada item, segundo a sua 

percepção. É importante salientar que a decisão final de 

qual área você irá conduzir a pessoa para crescimento e 

fortalecimento será de decisão da pessoa a ser apascentada.  

Após o Preenchimento do Mapa. 

Este é momento mais importante do apascentamento. Juntos, 

poderão conversar sobre alguns assuntos que mais chamou atenção 

da pessoa ou se sua percepção de urgência. Em seguida, poderão 

escolher duas, no máximo três, áreas nas quais aplicarão em suas 

vidas. Crie estratégias e comprometimentos para alcançar estes 

objetivos.  

Acompanhe o andamento e se importe, verdadeiramente, com as áreas em que 

as pessoas se comprometerem.  
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“Os que criam 

mantinham-se unidos... 

“ Atos 2.44 

Preparação 

 

Este material tem por 

intuito direcionar e 

capacitar você nesta 

caminhada espiritual, 

especialmente, no 

tempo de caminhar em 

unidade com outras 

pessoas que está no 

início da jornada. Nele, 

você encontrará 

assuntos e temas que 

poderão ser trabalhados 

e melhorados no 

decorrer da caminhada. 

 



 

 

 

 

 

 

O propósito deste guia de jornada é ajudá-lo a começar seu crescimento 

espiritual. Depois de completá-lo, uma pessoa irá ajudar a definir seus 

próximos passos rumo a este crescimento. Este mapa tem como intenção 

ajudar você a enxergar a sua situação atual e dar uma direção para o seu 

progresso na jornada espiritual.  

As perguntas não têm respostas certas ou erradas. Seja honesto e aberto 

quando preencher cada uma delas. Simplesmente responda de acordo com a 

primeira impressão que você teve ao ler a pergunta.   

 

VAMOS COMEÇAR... 

Avalie-se em uma escala de 0 a 10 de acordo com o grau de verdade das afirmações em sua 

vida.  

Certeza da sua Salvação em Cristo. Você entende claramente o que significa tornar-se 

cristão e ter tomado a decisão de entregar sua vida e eternidade a Jesus, ao ponto de 

compartilhar isso com outras pessoas. 

Devocional. Tem um período no seu dia em que separa para falar com Deus e meditar 

na Bíblia 

Batismo. Você compreende o significado do batismo e foi batizado em Nome do Pai, 

Filho e Espírito Santo. 

Sou parte da Família de Deus. Você tem noção de fazer parte da família de Deus (igreja) 

e compreende que devem participar ativamente dela. 

Sou parte de uma Igreja Básica (Célula). Você é membro de uma célula e está 

descobrindo os seus papeis dentro dela. 

Revisando meus sistemas de valores. Você compreende que no Reino de Deus há um 

novo sistema de valores. Você está descobrindo que alguns valores pessoas são inapropriados 

dentro do Reino de Deus, e está adotando estes novos valores em sua vida.  

Leitura da Bíblia. Você iniciou um plano de leitura da Bíblia, de maneira sistemática, e 

tem encontrado sentido e significado nela. 

Vencendo as tentações. Você está identificando situações ou pontos de vulnerabilidade 

que prejudicam sua vida e desagradam a Deus.   

Transformação de Vida. Você compreende que é um seguidor de Jesus Cristo em sua 

vida diária, e isso significa mais do que simplesmente frequentar encontros ou reuniões. 

Testemunhando de Jesus. Você entende a necessidade de compartilhar sobre sua nova 

decisão ou nova vida com outras pessoas, sabendo que seu testemunho será abençoador para 

a vida destas outras pessoas, especialmente as quem você se relaciona regularmente.  

Bem-Vindo  
Mapa de Jornada Espirital 


