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INTRODUÇÃO
Preparar-se é uma constante na vida humana. Sempre estamos aperfeiçoando
nossa ação em relação a a vidades ou relacionamentos. Mudamos hábitos e cons tuímos
novos comportamentos a ﬁm de melhorar nossa sa sfação pessoal e social.
Por isso, diante do quadro profé co vemos que o cenário social, polí co,
econômico e natural conﬁrma que estamos no ﬁm dos tempos. E o que a Bíblia nos orienta?
Preparem-se, aperfeiçoem-se!
Sendo assim, esta apos la tem a intenção de iniciar um processo de adequação e
formação na área de missão de cada discípulo. Ela oferece conteúdo necessário a
autoavaliação e reprogramação mental de a tudes e intenções missionais.
Este conteúdo é um resumo adaptado de leituras e uma expressão de minha
experiência junto às comunidades. Não é minha intenção esgotar o assunto ou dá-lo por
totalmente compreendido. A ﬁnalidade é iniciar um processo de reﬂexão e ampliar as
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possibilidades de crescimento espiritual ancorado na perspec va missional.
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IGREJA MISSIONAL
A palavra missional é uma espécie de neologismo(palavra inventada) evangélico
com a ﬁnalidade de qualiﬁcar o comportamento de um grupo religioso centrado em uma
missão.
Geralmente, como adven stas, qualiﬁcamos uma igreja envolvida com a Missão de
Deus de Reavivada e Missionária. Todavia, estes termos vão produzindo novas perspec vas
a par r da desejo do crente pela reprodução da experiência vivida pelos apóstolos, após o
pentecostes.
O termo missional é um elogio às igrejas vivas no ato de buscar e salvar o perdido. É
um adje vo e não um obje vo. Sendo assim, o anseio da igreja é Adoração e, por isso, ela
proclama como um grito que convoca todos os pecadores para estarem aos pés do Criador.
A par r deste pensamento, quando qualiﬁcamos uma igreja como missional
estamos reconhecendo que ela tem reagido às expecta vas de Deus.
Uma igreja nomeada como missional é uma comunidade de crentes que ama,
obedece, ora, jejua, parte o pão cole vamente, segue as doutrinas, anuncia o evangelho do
Reino, enﬁm, espera o retorno do Mestre enquanto prepara pessoas para este fato.
Uma das formas intencionais e estratégicas de uma igreja qualiﬁcada como
missional é seu ato de misturar-se com os indivíduos culturalizados, a ﬁm de suprir suas
necessidades humanas. Ao se misturar ela atrai pelo amor incondicional e transforma vidas
pelo amor encarnacional. Ou seja, sua ação envolve a mudança tanto da cultura dos
pecadores (algo externo) como a mudança dos pecadores por cultura(algo interno),
engajando-se em sua realidade.
Ela se relaciona com os fracos ou com os fortes implantando neles a legislação, os
costumes e a é ca do Reino de Deus. Enﬁm, em seu co diano evangelizador pretende
provocar uma mudança de cultura!
Nesta perspec va, o caráter missional que nos impulsiona para as ações
seja, todas as vezes que acordamos já sabemos o propósito: PREGAR, ANUNCIAR,
PROCLAMAR!
Coaching MISSIONAL, formando discípulos de Alta Performance
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Neste curso, nosso obje vo não é somente termos qualidade missional, mas
sermos UMA IGREJA reavivada e reformada pelo poder do Espírito.
Não creio que uma igreja não seja missional, pois o fato de ser uma igreja já a
qualiﬁca como agente da Missão de Deus. Ela pode ser negligente ou desobediente ao
plano e não deveria ser dicotomizada entre tradicional ou missional.
Missional não é um modelo de igreja, mas um dos estados da comunidade de fé em
relação a Deus. Um outro é o estado de adoração, fator prioritário na experiência da igreja
com Deus. Sendo assim, tenho pensado que a IGREJA É ADORADORA por natureza e
missional por obediência.
Em suma, enquanto cresce em sua compreensão e experiência do que é adorar a
Deus, a igreja reage proclamando o evangelho e fazendo discípulos em proporções cada vez
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mais numerosas.
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ALTA PERFORMANCE
No contexto do povo de Deus, os momentos mais áureos de sua história se deram
sob a liderança de homens ou mulheres com um perﬁl diferenciado. Todos moralmente
renomados, habilidosos na solução de conﬂitos, focados no cumprimento da missão,
abertos à sacri cios pessoais para que Deus fosse amplamente reconhecido.
São chamados de heróis da fé e suas competências são acentuadas e aderidas como
modelos às gerações futuras. Já imaginou Noé, Abraão, Moisés, Ester, Débora, Gideão, e
Davi em um mesmo Time? Mas, lembre-se que eles não eram perfeitos em tudo!
Sendo assim, a história bíblica também revela que Deus construiu perﬁs de alta
performance a ﬁm de alcançar seus propósitos espirituais ao longo de toda a história. Sejam
competências ou dons espirituais Ele sempre trabalhou com as potencialidades humanas
ampliando seu impacto sobre as comunidades.
Em síntese, Deus transformou seres humanos comuns em ícones com a ﬁnalidade
de mo var o homem a crer que sempre pode ser melhor, a par r dos critérios propostos
por ELE. Vejamos alguns:
1. Desenvolvimento con nuo em busca de novas competências ou dons;
2. Compar lhamento de ideias, sen mentos, experiências a ﬁm de se apropriar do
melhor dos perﬁs dos outros.
3. A tude Polivalente. Ou seja, ter conhecimento sobre diversas áreas, saber lidar
com diferentes pos de pessoas e ter autocontrole para enfrentar diferentes problemas.
4. Auto índice de mo vação intrínseca: não depender de presentes, elogios,
reconhecimentos para cumprir as metas propostas por Deus, pela Igreja ou por si mesmo.
5. Autonomia: ser líder de si mesmo, de suas tarefas a ﬁm de cumprir as metas
cole vas. Ou seja, dá o melhor de si para o sucesso de todos.
6. Senso de valor próprio: discípulos de alta performance entendem que
contribuem com a missão de Deus e com sua própria existência. Ou seja, sabem que são
7. Foco no resultado, independente do preço que pagará para alcançá-lo. Discípulos
focados no cumprimento da missão não se in midam em prestar contas a Deus.
Coaching MISSIONAL, formando discípulos de Alta Performance
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O que pensar ao desejar transformar-se em um discípulo de alta performance?
• Aprenda a trabalhar em equipe! Jesus trabalhou em equipe e enviou os discípulos
em duplas numa missão onde um apoiaria o outro. A igreja primi va se reunia em grupos e
avançava sob este viés.
• Não seja formal, construa pensamentos com base em princípios bíblicos, porém
seja carismá co e simpá co às diferenças das pessoas. Flexibilidade é a essência de molas
que sustentam pesos pequenos ou pesados.
• Saiba se comunicar com franqueza, porém com amabilidade e tolerância. Saiba
falar não e aceitar nãos. Mas, seja intencional no falar a ﬁm de não perder o foco e propósito
de sua missão neste mundo.
• Conﬁe nos demais membros da igreja, conﬁe na liderança da igreja, enﬁm, conﬁe
nas pessoas e deixe que elas façam o mesmo em relação a você.
• Cuidado com o perfeccionismo! Tolere Erros. Porém não se acomode pelos
traumas causados ao falhar. O medo de errar cancela o perﬁl inovador, a cria vidade e até
mesmo a hones dade. E, mesmo sendo falho Deus quer te usar e irá te capacitar!
Conhecer-se é primordial para crescer. Aﬁnal, a vida é um ciclo com fases bem
deﬁnidas e com muitas expecta vas a serem supridas. Quem sabe quem é, geralmente
sabe onde quer chegar. Por isso, como discípulo de Jesus:
• Todas as a vidades desenvolvidas individual ou cole vamente devem ter uma
missão pré-deﬁnida;
• Tudo na vida envolve riscos. Portanto, compar lhe erros e acertos!
• Por úl mo, aperfeiçoe suas competências técnicas (comunicação, conhecimento,
etc.), mas o mais importante é ter compromisso com a Missão.
Um discípulo de Alta performance mantém uma ação discipuladora acima da média
em relação à conquista de pessoas para o reino de Deus. Isto envolve ser guiado pelo
Espírito, ser apaixonado por pecadores e estar focado em direcioná-los para Jesus.
isso, estuda para isso, vive para isso e, se necessário morreria por isso,
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COACHING?

Coaching é uma ferramenta ou metodologia aplicada para o alcance de obje vos nas

diversas áreas da vida. Envolve um processo de autoconhecimento que situa o indivíduo em
relação ao seu futuro, a par r de suas competências, habilidades ou dons.
O processo envolve uma relação entre duas ou mais pessoas com a ﬁnalidade de
propor e alcançar metas a curto, médio ou longo prazo.
Ao adotarmos a metodologia para o contexto da igreja entendemos que o tempo
deste relacionamento pode ser deﬁnido pelos par cipantes, sendo que o essencial é que os
indivíduos adquiram habilidades para construírem e executarem um planejamento em
qualquer área de sua vida, a par r da apreensão de comportamentos de autonomia e
estratégias de solução de conﬂitos.
A par r de técnicas fáceis de serem aprendidas o processo lança o olhar dos indivíduos
para o futuro e constrói respostas a par r da sua compreensão de si e das circunstâncias do
presente.
É sempre bom contar com perguntas para direcionar a mente e as ações para o foco
certo.

COACHING MISSIONAL?
O Coaching Missional é a adaptação da metodologia para o contexto daqueles que
entendem que o mo vo pelo qual exis mos é a MISSÃO DE DEUS.
Neste caso, cada crente tem a oportunidade de conhecer sua realidade espiritual,
emocional e intelectual, a ﬁm de listar seus pontos fortes e fracos em relação ao processo de
conquistar novos discípulos para o Reino de Deus.
Assim, a comunidade missional compreenderá que é necessário mais do que paixão
ou oração para alcançar os propósitos de sua existência. É necessário preparo, disciplina,
liderança, planejamento, foco e resultados em uma proporção real e equilibrada com a
O processo pode ocorrer de forma grupal, porém sempre focalizado no
desenvolvimento do indivíduo.

Coaching MISSIONAL, formando discípulos de Alta Performance

Página 8

expecta va.

módulo

3

A intenção é estabelecer um comportamento de ALTA PERFORMANCE em relação ao
discipulado. Ou seja, cada missionário deve alcançar níveis cada vez maiores de
mul plicação de discípulos, comparando-se a si mesmo, sem derrotar-se com
pensamentos pessimistas, reais ou mitológicos.
MISSÃO: desenvolver as potencialidades humanas em relação a missão evangelizadora,
par ndo do princípio de sua individualidade (capacidade de pensar e agir), autonomia (não
ser mero reprodutor dos pensamentos dos outros) e senso de missão (amar o próximo
como a si mesmo).
VISÃO: par cipar a vamente do processo de reavivamento e reformas na iden dade
missiológica dos membros da Igreja Adven sta, suprindo-lhes com reﬂexões e técnicas que
conectarão o seu presente (realidade) com seu futuro(sonhos, expecta vas).
VALORES: com base na Bíblia, a vida de um missionário em sua comunidade deve ser
pautada pelo compar lhamento de ideias ou sen mentos, trabalho em equipe (Pgs,
Duplas, Classes Bíblicas), planejamento e por uma vida de comunhão profunda.
O mundo atual exige missionários de Alta Performance espiritual, emocional e
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mental. Missionários que não se percam no mundo ao se enganjarem missionalmente nele.
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AUTOCONHECIMENTO
Conhecer a si mesmo é um dilema enfrentado pelo homem pecador. A crise
existencial é um buraco que além de sugar energias e sen mentos tem-se transformado em
um espaço preenchido pelo materialismo que é sustentado pelo consumismo.
Conhecer-se a si mesmo envolve reconetar-se à origem. Sendo assim, o homem só
pode saber quem é de fato a par r da compreensão de seu Criador. É conhecendo-se no
universo divino que o homem saberá como portar-se em seu universo e como adquirir
felicidade plena.
O primeiro exercício realizado para alcançar o equilíbrio das potencialidades envolve
situar-se em seu tempo. Para isso usaremos a RODA DA VIDA, que é uma técnica de
autoavaliação que abrange áreas essenciais para alcançarmos sa sfação pessoal.
É um gráﬁco, representando itens relevantes para o equilíbrio humano, como:
- Amigos e Familiares: como você se relaciona com pessoas próximas? Você é aberto?
Os diálogos envolvem conﬂitos?
- Lazer: o tempo que você investe em a vidades que te dão prazer tem sido suﬁciente?
- Vida Financeira: seu rendimento ﬁnanceiro é compa vel com suas despesas? Você
investe tempo planejando sua realidade ﬁnanceira? Você possui orçamento?
- Intelecto: como está seu crescimento intelectual? Você tem lido livros, par cipado
de curso e palestras com regularidade?
- Espiritualidade: Como sua fé tem sido alimentada? Como está seu estudo da Bíblia,
sua prá ca de oração e jejum? Você tem par cipado regularmente dos cultos? (faça a roda
da vida espiritual).
- Amor ou Relacionamento: Como está o coração em relação ao namoro, casamento?
- Trabalho e Carreira: você trabalha fazendo o que gosta? Você é um proﬁssional
produ vo?
- Saúde ou Qualidade de Vida: «Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa!» Sua
naturais de Deus?

Coaching MISSIONAL, formando discípulos de Alta Performance
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COMO SE AVALIAR?
Dê uma nota (de 0 a 10) referente à sa sfação que você sente em cada área de sua
vida. Ao ﬁnal, avalie onde você precisa dar mais ou menos atenção.
A par r desta avaliação você visualizará onde está e montará um quadro do futuro
para onde deve ir, estabelecendo suas prioridades para alcançar seu alvo.
Nas áreas onde você marcar abaixo de 7 pontos de sa sfação há a necessidade de
mudanças drás cas e urgentes.
Após iden ﬁcar suas deﬁciências é só par r para o planejamento da mudança e, em
breve, celebrar os resultados.

ﬁm de iniciar a reorganização de sua vida, principalmente em relação a área espiritual.
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ESTE É O QUESTIONÁRIO QUE DIAGNOSTICARÁ SEU PERFIL
COMO MISSIONÁRIO.
1. Escreva algumas frases que deﬁnem quem é você?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Você é tímido?

( ) pouco

( ) muito

( ) nada

3. Responda: qual problema te impossibilita tornar-se um missionário de
alta performance?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Quando começou e qual a causa deste problema?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Quais seus pontos positivos e negativos como missionário?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Qual seu objetivo de vida como missionário?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. De 01 a 10, qual seu nível de comprometimento com seu objetivo?_____
8. Em quanto tempo você quer alcançar seu objetivo missionário?
________________________________________________________________
7. Qual será sua primeira tarefa a ﬁm de alcançar seu objetivo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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8. Em quanto tempo você será um missionário de alta performance?
( ) 1 a 3 meses
( ) 4 a 6 meses
( ) 7 a 9 meses ( ) 10 a 12 meses
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PLANEJAMENTO MISSIONAL
ESTE QUESTIONÁRIO DIAGNOSTICARÁ SUA SAÚDE ESPIRITUAL E
AJUDARÁ A TRAÇAR SEU PERFIL COMO MISSIONÁRIO.
DE 0 A 10, PREENCHA A RODA DE ACORDO COM O TEMPO
QUE VOCÊ TEM INVESTIDO PARA CADA ATIVIDADE.
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Muitos crentes pensam que o crescimento espiritual se dá de cima para baixo e não
ao contrário. Todavia, confundem salvação com transformação ou desenvolvimento da
fé.
Vivem sem planejar sua relação com Deus e, por isso, permanecem como crianças
espirituais. Não crescem, não amadurecem.
Esta Roda da Vida Espiritual promove uma autoavaliação e percepção de onde o
crente está deﬁciente em suas disciplinas espirituais. Assim, cada um poderá fazer
inves mentos asser vos e acompanhar minuciosamente seu desenvolvimento
espiritual.
Coaching MISSIONAL, formando discípulos de Alta Performance
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Área de Comunhão
OBJETIVO

Fazer ano Bíblico

META

Ler 5 capítulos por dia

ATIVIDADE

Ler a Bíblia na 1ª hora do dia

CRONOGRAMA

Diariamente

Área de Relacionamento
OBJETIVO

Abrir um Pequeno Grupo

META

Ter 12 pessoas no PG

ATIVIDADE

Realizar um culto de lançamento

CRONOGRAMA

Todas as terças-feiras, às 19h30

Área de Missão
OBJETIVO

Estudar a Bíblia com 12 pessoas

META

Levar 6 pessoas ao batismo

ATIVIDADE

Montar grupo de estudos nos lares

CRONOGRAMA

Estudos na 3ª, 5ª e sábados - 3 meses

OBJETIVO

Ofertar na mesma proporção do dízimo - 10%

META

Ter pacto de 10% em até 2 meses

ATIVIDADE

Fazer orçamento familiar contemplando o pacto

CRONOGRAMA

Aumentar percentual de oferta a partir deste mês

Coaching MISSIONAL, formando discípulos de Alta Performance
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Área de Comunhão
OBJETIVO

______________________________

META

______________________________

ATIVIDADE

______________________________

CRONOGRAMA

______________________________

Área de Relacionamento
OBJETIVO

______________________________

META

______________________________

ATIVIDADE

______________________________

CRONOGRAMA

______________________________

Área de Missão
OBJETIVO

______________________________

META

______________________________

ATIVIDADE

______________________________

CRONOGRAMA

______________________________

OBJETIVO

__________________________________________

META

__________________________________________

ATIVIDADE

__________________________________________

CRONOGRAMA

__________________________________________
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