
Bases para Amizades Profundas 

Multiplicação 

 7/8 

Criado por Pedro Siena Neto em 08/2015 



Índice 

• conceitos (2) 

• avaliação 1 (1) 

• construção (2) 

• manutenção (1) 

• multiplicação (1) 

• avaliação 2 (1) 







http://www.slideshare.net/psienaneto  

http://www.slideshare.net/psienaneto
http://www.slideshare.net/psienaneto


Execução 

Alinhamento  

de 
Responsabilidades 

Comunicação 

Confiança 

Integridade 



Execução 

Alinhamento  

de 
Responsabilidades 

Comunicação 

Confiança 

Integridade 



Integridade 

3 Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que 

permanecesse em Éfeso para ordenar a certas 

pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, 

4 e que deixem de dar atenção a mitos e 

genealogias intermináveis, que causam 

controvérsias em vez de promoverem a obra de 

Deus, que é pela fé. 

5 O objetivo desta instrução é o amor que 

procede de um coração puro, de uma boa 

consciência e de uma fé sincera. 

 

1 Timóteo 1 
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Confiança 

6 Estou convencido de que aquele que 

começou boa obra em vocês, vai completá-

la até o dia de Cristo Jesus. 

7 É justo que eu assim me sinta a respeito 

de todos vocês, uma vez que os tenho em 

meu coração, pois, quer nas correntes que 

me prendem quer defendendo e 

confirmando o evangelho, todos vocês 

participam comigo da graça de Deus. 
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Comunicação 

23 O homem se alegra em dar resposta 

adequada, e a palavra, a seu tempo, quão 

boa é! 

 

Provérbios 15 

 

23 O coração do sábio é mestre de sua 

boca e aumenta a persuasão nos seus 

lábios. 
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Alinhamento de Responsabilidades 

7 A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, 

visando ao bem comum.  

8 Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a 

outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento;  

9 a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de curar, 

pelo único Espírito;  

10 a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a 

outro, discernimento de espíritos; a outro, variedade de 

línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas.  

11 Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e 

único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada 

um, como quer. 
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Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 



Execução 

22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas 

ouvintes, enganando-se a si mesmos.  

23 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 

prática, é semelhante a um homem que olha a sua 

face num espelho 

24 e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência. 

25 Mas o homem que observa atentamente a lei 

perfeita que traz a liberdade, e persevera na 

prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu 

mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. 

Tiago 1 


