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AVALIAÇÃO 01 / 2022 
FRUTIFICAÇÃO 
 
Nome: 

 
 

Será que seremos frutíferos para o Reino de Deus sem um desenvolvimento pessoal? 
Como avalio a manifestação dos frutos e dos dons do Espírito Santo em mim? 

 
12 ÁREAS UNIVERSAIS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
01 Administração do tempo 
Eclesiastes 3:1  
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu... 

 
 
 
 

02 Autoconhecimento  
Filipenses 4:5  

Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. 
 
 
 
 

03 Comunicação interpessoal  
Efésios 4:3  

Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz; 
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04 Empreendedorismo  
Hebreus 11:6  

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 

 
 
 

05 Educação financeira 
Marcos 12:17  

Disse-lhes, então, Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E 
muito se admiraram dele. 

 
 
 
 

06 Liderança  
Filipenses 2:5  

Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
 
 
 

07 Motivação 
Colossenses 3:23  

Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para 
homens 

 
 
 
 

08 Marketing pessoal  
Mateus 5:1 Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o 
sabor?  Mateus 5:14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade 
edificada... 

 
 
 
 

09 Produtividade 
João 15:16 Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a 
vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça... 

 
 
 
 

10 Mente 
Romanos 12:2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

        Exemplar         Empenhado         Esforçado         Relapso         Acomodado         Carnal 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketing_pessoal&action=edit&redlink=1


 
                                                                                                                          www.projetoadoradores.org 3 

 

11 Qualidade de vida  
1 Tessalonicenses 5:23 O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso 
espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

 
 
 
 

12 Relacionamentos 
Romanos 12:10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 
preferindo-vos em honra uns aos outros. 
 

 
 
 
 
 
MEU RESULTADO / Referencias pessoais 
Some o número de respostas em cada quadro e anote abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 

� Vergonha 
� Culpa 
� Apatia 
� Medo 
� Aflição 
� Medo 
� Desejos 
� Raiva 

� Orgulho 
� Coragem 
� Neutralidade 
� Disposição 
� Aceitação 
� Perdão 
� Transcendência 
� Harmonia 

� Razão 
� Amor 
� Reverencia 
� Alegria 
� Paz 
� Iluminação 

 
 REFERÊNCIA PARA DECISÃO PESSOAL 

 
EVASÃO / CONFORTO / FAMILIARIDADE 
Geralmente eu escolho o caminho mais fácil e paralisante 
 
DOR DE CRESCIMENTO 
Evito a dor, priorizo decisões que me prometem “ser feliz”  
 
ACOMODAÇÃO e INCONSTÂNCIA 
Escolho ou identifico esses elementos sem perceber que são mais dolorosos. 

 
VETORES PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 

� Desenvolvimento de competência 
� Gestão de emoções 
� Autonomia e interdependência 
� Relações interpessoais maduras 
� Identidade 
� Propósito 
� Integridade / Lealdade 
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Essa avaliação faz parte do roteiro de ministrações, treinamento e discipulado da Comunidade 
Cristã Projeto Adoradores em Belo Horizonte (2022). Deve ser feita mediante orientação de um 
discipulador ou guiada pelo áudio disponibilizado em www.projetoadoradores.org. 
 
Foi produzida para uso no discipulado cristão, fundamentada nos textos e princípios da Bíblia 
Sagrada e em estudos sobre o desenvolvimento de Educação e Identidade de Wilhelm von 
Humboldt, Arthur Chickering e Linda Reisser.  
 
Tanto o formulário como as arte foram produzidos exclusivamente para o uso interno do Projeto Adoradores. 
 
Ministrei essa avaliação pela primeira vez no Projeto Adoradores em 2016, durante nosso retiro 
de reciclagem da visão que chamei de “SE HAY EQUIPO HAY CONQUISTA!” Essa expressão foi 
usada em função da ministração do pastor Cesar Castelhanos em São Paulo (2015). Ele repetia 
sempre esse jargão. 
 
Sóstenes Mendes Xavier 
Comunidade Cristã Projeto Adoradores 
Pastor Sênior 
 
 
Nem todos que estudaram e publicaram sobre a Razão anulavam a Fonte, Deus. Os estudiosos que os seguiram sim, 
podem ter evocado e anexado a ideia ateísta. Muitos daqueles que deixaram registradas suas afirmações negando o 
Eterno, ainda assim, contribuíram com a humanidade em suas descobertas e publicações, inteligência e conteúdo, dados, 
generosamente, pelo mesmo Deus negado.  

 
“O verdadeiro fim do homem, ou aquele que é prescrito pelos eternos e imutáveis 
ditames da razão, e não sugerido por desejos vagos e transitórios, é o 
desenvolvimento mais alto e mais harmonioso de seus poderes para um todo 
completo e consistente. A liberdade é a grande e indispensável condição que a 
possibilidade de tal desenvolvimento pressupõe; mas há, além disso, outro 
essencial — intimamente ligado à liberdade, é verdade — uma variedade de 
situações. Mesmo o mais livre e autoconfiante dos homens é frustrado e 
impedido em seu desenvolvimento pela uniformidade de posição. Mas como é 
evidente, por um lado, que tal diversidade é um resultado constante da liberdade 
e, por outro, que há uma espécie de opressão que, sem impor restrições ao 
próprio homem, dá uma impressão peculiar de sua às circunstâncias 
circundantes; 
 
Deduzo, portanto, como dedução natural do que foi argumentado, que a razão 
não pode desejar para o homem outra condição senão aquela em que cada 
indivíduo goze não apenas da mais absoluta liberdade de se desenvolver por 
suas próprias energias, em sua perfeita individualidade, mas em que a natureza 
externa mesmo é deixada de lado por qualquer agente humano, mas apenas 
recebe a impressão que cada indivíduo lhe dá de si mesmo e de seu próprio livre 
arbítrio, de acordo com a medida de suas necessidades e instintos, e restringida 
apenas pelos limites de sua poderes e seus direitos. 
 
A partir deste princípio, parece-me que a Razão nunca deve ceder nada, exceto 
o que é absolutamente necessário para preservá-la. Deve, portanto, ser a base de 
todo sistema político e deve constituir especialmente o ponto de partida da 
investigação que atualmente chama nossa atenção. 
 
 

- Wilhelm von Humboldt argumentou que a liberdade 
era a “Grande e Indispensável Condição” para o 

florescimento individual (1792) 
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https://www.amazon.com.br/Education-Identity-Arthur-W-Chickering/dp/1555425917/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WRHNRD8ZYTJC&keywords=chickering&qid=1643569825&sprefix=chickering%2Caps%2C170&sr=8-1
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