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1) Como foi sua chamada para o ministério?

 

2) Fale-nos um pouco sobre sua família e a relação dela como seu ministério.

3) Qual seria o seu dom espiritual preponderante?

4) Em que momentos de sua vida o irmão experimentou maior crescimento espiritual?

5) Em seu ministério, em quais as áreas da igreja o irmão tem percebido maior pro-
gresso?

6) O irmão poderia falar um pouco sobre sua prática devocional, sobre como discerne 
a presença e a vontade do Senhor?

7) Há algum ponto da Declaração Doutrinária da CBB ou da prática batista com o qual 
o irmão não concorda plenamente?

8) Como o irmão definiria sua pregação? É mais expositiva ou temática? Como o irmão 
faz para, pessoalmente, crescer nesta área?

9) Como tem sido a vida devocional da igreja dirigida pelo irmão?

10) Qual a taxa de crescimento por batismo em seu ministério?



11) Poderia comentar sua visão quanto ao evangelismo, adoração, educação religiosa 
e ação social?

12) O irmão teria alguma opinião formada sobre o ministério colegiado e trabalho em 
equipe?

13) Como a igreja deve participar da vida política na cidade?

14) Como o irmão considera a participação denominacional da igreja?

15) Como deve a igreja tratar as controvérsias?

16) Qual a sua visão quanto ao dom de línguas e outras ênfases pentecostais?

17) Como o irmão tem lidado com lutas na igreja por conta de estilos de culto?

18) O que o irmão entende por ministério de dedicação exclusiva?

19) O irmão entende que a igreja precisa aplicar disciplina em certos casos?

20) Qual a sua visão quanto às assembleias deliberativas da igreja?

21) Que reclamações fazem os que discordam de seu estilo ministerial?

22) O irmão é comprometido com o dia de descanso e com suas férias?



23) O que o irmão espera de sua igreja?

24) O que o irmão enumera como os pontos que mais prejudicam a paz e a fraternida-
de na igreja?

25) O que é integridade?

26) O que um pastor pode fazer para guardar sua reputação?

27) Como tem sido o envolvimento das igrejas sob o seu ministério com a obra mis-
sionária? Quais as ofertas com relação ao orçamento da igreja? Quantas novas igrejas 
organizadas?

28) Em sua opinião, como deve ser a vida financeira de um pastor?


