CLÍNICA DE PASTOREIO DE PASTORES E LÍDERES
Orientações para os facilitadores
Clínica de Pastoreio de Pastores e Líderes
Tempo total da clínica: 16 h
Objetivo geral: Passar a visão do Pastoreio de Pastores, oferecer ferramentas para
o pastoreio mútuo e desafiar cada participante a assumir compromisso e se envolver
num grupo de pastoreio de pastores.
1 – Projeto de Pastoreio de Pastores da Ormiban (Pg. 2)
Tempo para apresentação: 20 min
Objetivo: Enfocar a visão do Projeto de Pastoreio e mostrar que a Clínica é parte
integrante do projeto.
2 – Introdução (Pg. 3)
Tempo: 10 min
Objetivo: Enfatizar a humanidade do pastor e a necessidade dele ser pastoreado.
3 – Pré-Teste (Pg. 4)
Tempo para o pré-teste: 15 min
Objetivo: Avaliar o quanto os participantes conhecem sobre o pastoreio de pastores.
4 – Autoavaliação (Pg. 5)
Tempo da autoavaliação: 15 min
Objetivo: Levar cada participante a fazer uma autoavaliação de sua vida pessoal,
espiritual, relacional e ministerial;
5 – A Importância do Pastoreio de Pastores (Pg. 6)
Tempo da ministração: 1h30m
Objetivo: Conscientizar os participantes da clínica do valor do pastoreio de pastores
para o pastor que dele participa.
6 – Um líder que brilha (Pg. 10)
Tempo da ministração: 2h
Objetivo: Enfocar os relacionamentos que tornam um líder excelente e desafiá-lo a
iniciar um plano de ação.
7 – O discipulador mais importante (Pg. 16)
Tempo da ministração: 45 min
Objetivo: Apresentar o valor da mentoria e as qualidades de um verdadeiro mentor.
8 – Aprendendo a mentorear e a ser mentoreado (Pg. 19)
Tempo da ministração: 1h
Objetivo: Ensinar aos participantes uma ferramenta de mentoria - AROA,
demonstrar o uso dessa ferramenta e permitir que cada participante ponha a
ferramenta em prática;
9 – Mentoria, boas perguntas e trios na Bíblia (Pg. 27)
Tempo da ministração: 1 h
Objetivo: Apresentar princípios e prática de mentoria na Bíblia;
10 – Descobrindo nossa identidade (Pg. 30)
Tempo da ministração: 1h30min
Objetivo: Enfocar que o nosso relacionamento com Deus deve se basear em quem
somos e não no que fazemos.

11 – Desenvolvendo um Plano de Ação (Pg. 34)
Tempo da ministração: 45 min
Objetivo: Levar cada participante a iniciar um plano de ação objetivando mudanças
que permanecem;
12 – Formação de grupos de Pastoreio de Pastores (Pg. 35)
Tempo da ministração: 45 min
Objetivo: Fornecer aos participantes os tipos de grupos de pastoreio e os tipos de
encontros de pastoreio.
13 – Pós-teste
Tempo paro o teste: 15 min (Pg. 36)
Objetivo: Avaliar o quanto cada participante cresceu quanto ao pastoreio de
pastores nesta clínica.
14 – Ouvindo a Deus (Pg. 37)
Tempo: 45 min
Objetivo: Dar a cada participante a oportunidade de ouvir em silêncio, o que
Espirírito Santo quer falar por meio da Palavra, e depois compartilhar a Palavra com
os demais participantes.
Avaliação da Clínica (Pg. 45)
Tempo para avaliação: 15 min
Objetivo: Oferecer a cada participante a oportunidade de avaliar os diversos
aspectos da clínica para que possamos aperfeiçoar o conteúdo, as estratégias e a
metodologia.
MINISTRAÇÕES E FACILITADORES
Nº

Tema

Facilitador

Tempo

I

Projeto de Pastoreio (Pg. 2)

20m

II

Introdução à Clínica e Pré-teste (Pg. 3 e 4)

25m

III

Autoavaliação (Pg. 5)

15m

IV

A importância do Pastoreio... (Pg. 6 a 9)

V

Um líder que brilha (Pg. 10 a 15)

VI

O discipulador mais importante (Pg. 16 a 18)

VII

Aprendendo a mentorear (Pg. 19 a 23)

VIII Mentoria, boas perguntas … (Pg. 27 a 29)

1h30m
2h
45m
1h
1h

IX

Descobrindo nossa identidade (Pg. 30 a 33)

1h30m

X

Desenvolvendo um plano (Pg. 34)

XI

Formação de grupos (Pg. 35)

XII

Pós-teste (Pg. 36)

15m

XIII Ouvindo a Deus (Pg. 37)

45m

XIV Avaliação da clínica (Pg. 45)

15m

XV Testemunhos e Celebração da Ceia

45m

1h30m

