TRILHO DA LIDERANÇA
Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha
CONSOLIDAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Foi feito contato 24 horas?
Foi feita a primeira visita do acompanhamento inicial?
Já começou o discipulado?
Já está integrado no Grupo Familiar?
Está freqüentando o Culto de Celebração?
Já completou a lição 5 do livreto do discipulado?
Já fez o Pré-Retiro, Vida Vitoriosa e o Pós Retiro?
Tem demonstrado vida com Deus e sido exemplo de um verdadeiro seguidor de Jesus?
Já fez a sabatina para o Batismo?
Deu o seu testemunho no Grupo Familiar para o batismo?
Já foi batizado nas águas?
Já foi batizado no Espírito Santo?

EDIFICAR
13. Está matriculado no CTL?
14. Sua vida exemplar, demonstra:
 Conversão genuína?
 Vida de íntima comunhão com Deus?
 Estar cumprindo o seu papel na família dentro dos padrões bíblicos?
 O caráter de Cristo e o Fruto do Espírito?
 Bom testemunho dentro e fora da igreja?
 Uma vida social exemplar, trabalhador, honesto, estar administrando bem as finanças (estar indo em
direção de não contrair novas dívidas e honrando seus compromissos financeiros), estar levando a
sério seu estudo secular e seguindo os princípios da orientação do NUAFA sobre relacionamentos e
família?
 Estar congregando fielmente nos Cultos de Celebração e grupos Familiares?
 Ter concluído os livretos de Discipulado e se continua fazendo o discipulado semanal (quinzenal)?
15. Se fala em Línguas e cultiva a comunhão com o Espírito Santo?
16. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas?
17. Ter o compromisso de ganhar a família para Jesus; Ter o casamento legalizado?
TREINAR
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Continua fiel no CTL – Centro de Treinamento de Líderes?
Freqüenta fielmente o TADEL – Treinamento Avançado de Líderes?
Freqüenta fielmente a EBD – Escola Bíblica Dominical?
Discípula duas ou mais pessoas?
Já fez o TLGF – Treinamento de Líderes de Grupos Familiares?
Já passou pelo preparo prático do Grupo Familiar?
Já estudou a apostila “Passo 23” no Trilho da Liderança?
Seu líder, supervisor de setor e de área aprovam que você está pronto para se tornar um líder de Grupos
Familiares?

“Todo Mundo Discipulado, Todo Discípulo Um Líder Compromissado!”

