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MOTIVADOS PELA ESPERANÇA

ADMINISTRAÇÃO

Propósito, Objetivos, Resultados esperados
Planejamento
Calendário
Time de Preparação
Folha de Planejamento para Contagem Regressiva
A Promessa do Pastor
Recursos
Formulário de Sugestões
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PROPÓSITO
Motivados pela Esperança é um modelo de conferência evangelística de um dia que
apresenta à congregações uma experiência única em evangelismo, instiga a urgência por
um grande compromisso e mostra um plano para evangelismo em ação. A conferência
dominical encentiva as congregações a se envolverem na aventura do evangelismo
pessoal e envolve membros em oportunidades de testemunho.

OBJETIVOS
1. Ajudar o pastor a dar atenção especial ao evangelismo.
2. Inspirar e equipar a congregação para se envolver com evangelismo pessoal
3. Prover recursos e liderança para uma estratégia de evangelismo contínua

RESULTADOS ESPERADOS
1. Renovação Pessoal: Uma nova conciência da presença de Deus entre os crentes.
2. Renovação do Grupo: O contagiante poder de Deus na congregação.
3. Renovação de Propósito: Entendimento e ênfase dentro da congregação da missão
dada por Deus à igreja.
4. Renovação Estrutural: Entendimento dentro da congregação da estrutura dos
ministérios, moldados para implementar uma estratégia total de evangelismo na
igreja.
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PLANEJAMENTO

PRIMEIRO PASSO
O pastor recebe uma brochura promocional “Motivados pela Esperança” e/ou faz contato
com o departamento de evangelismo pessoal.
SEGUNDO PASSO
O departamento de evangelismo pessoal marca uma reunião com o pastor.
TERCEIRO PASSO
O professor líder da conferência se reúne com o pastor para rever o guia “Morivados pela
Esperança” e a folha de planejamento para contagem regressiva, para determinar o
calendário da conferência e para determinar a apresentação evangelística a ser usada na
conferência.
QUARTO PASSO
O pastor monta um time de preparação.
QUINTO PASSO
O pastor e o time de preparação implementam o plano de contagem regressiva para a
conferência “Motivados pela Esperança”.
SEXTO PASSO
A conferência “Motivados pela Esperança é realizada.
SÉTIMO PASSO
1. Times de visitação aplicam novas prospectivas durante a conferência.
2. O pastor faz planos imediatos para liderar a congregação no início de uma
estratégia de evangelismo contínua.
3. O diretor do Departamento de Evangelismo Pessoal retoma contato com o pastor
para descobrir como a convenção pode colaborar mais na iniciação de uma
estratégia de evangelismo contínua.
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Calendário
Durante a Conferência, o professor lider da conferência dará o treinamento nas
seguintes reuniões.

Reunião da Escola Biblica Dominical Especial
O Professor líder da conferêcia irá ensinar os adultos e possivelmente os jovens
da igreja durante a escola bíblica dominical lembrando da importância de usar a
organização da escola bíblica dominical para levar a grande missão do evangelismo.
Enfatizando a importância do treinamento evangelístico.

Culto Matutino
Durante o culto da manhã, o professor líder da conferência irá pregar . Seu
objetivo será inspirar a congregação a se envolver com o evangelismo pessoal. O culto
deverá ter músicas que destacam o propósito da conferência evangelística. E a mensagem
dará ênfazes a importância de alcançar pessoas através do evangelho.

Oficina de evangelismo pessoal a tarde.
Durante a oficina, o professor líder da conferência irar treinar os participantes em
como conduzir uma conversa para uma oportunidade de compartilhar o evangelho, como
usar uma pesquisa de opinião, e como compartilhar do evangelho. E um resumo do
pacote de visitação será conduzido.
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Visitação
O professor líder da conferência irá dividir os participantes em grupos de três
pessoas, sendo que em cada grupo deverá ter pelo menos um homem e uma mulher . Será
fornecido pra cada time informações sobre a igreja, pesquisas de opinião, atividades
futuras da igreja, mapas e panfletos. Durante a visita as casas, os participantes irão
preencher a pesquisa de opinião procurando uma oportunidade para compartilhar do
evangelho.

Celebraçao e Culto da noite
O Culto da noite será planejado de uma maneira na qual os participantes terão a
oportunidade de dar testemunhos sobre a sua experiência durante a conferência
enfatizando as visitas naqual eles tiveram a oportunidade de compartilhar do evangelho .
O culto também deverá incluir elementos comuns ao culto da noite e a pregação deverá
ser feita pelo professor líder da conferência. A mensagem será focalizada em motivar os
crentes a atingir o potencial da igreja de alcançar os perdidos através de uma estratégia de
evangelismo.
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Calendário da Conferência

Dia da Conferência _____________________________

Evento

Horário

Escola Bíblica Dominical

______________________

Culto Matutino

______________________

Almoço

______________________

Oficina de Evangelismo Pessoal

______________________

Visitação

______________________

Celebração e Culto da Noite

______________________

Anotações :
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Time Preparatório
Coordenador de Oração
O líder de oração e responsável em trabalhar juntamente com o pastor e outros
líderes para planejar a estratégia de oração evangelística para preparar a congregação para
a conferência. O Líder de oração ou o pastor deverá contactar o departamento de oração
e avivamento espiritual da convenção Batista da Florida parar marcar um treinamento do
Motivados pela Orcação Primeiro.

Coordenador de Divulgação
O líder de divulgação será responsável por comunicar a congregação tudo com
relação a conferência . Na divulgação deverá incluir: a data, horário, local do
treinamento, as refeições e os cultos infantis que serão providenciados, e quem irá
beneficiar com o treinamento. Além de enfatizar que o treinamento irá incluir uma simple
apresentação do evangelho, enfatizar o simple. Posters, Arte e Boletins para o culto estão
disponíveis através do Departamento de Evangelismo Pessoal da convenção Batista da
Florida para ajudar na divulgação da Conferência Motivados pela Esperança. A
participação do Pastor será vital da divulgação da conferência.
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Diretor da Escola Biblica Dominical
O diretor da escola bíblica dominical irá liderar a organização da escola bíblica
para que esta esteja bem preparada para a conferência. Ele trabalhará com a coordenação
dos grupos levando a escola biblica dominical implementar orações evangelísticas e
promover a conferência em geral, principalmente a Reunião da Escola Biblica Especial
Motivados pela Esperança. O diretor deverá ajudar o pastor liderando o planejamento
necessário para a Reunião da Escola Biblica durante a conferência Motivados pela
Esperança.

Coordenador de Hospitalidade
O Coordenador de hospitalidade é responsável por planejar, preparar, e servir o
almoço no domingo para os participantes da conferência. Às vezes por causa do horário
a oficina de evangelismo pessoal será conduzida imediatamente após o almoço muitas
vezes na mesma sala. Qualquer tipo de limpeza após o almoço não deverá perturbar o
treinamento. E uma simple reunião com o professor líder da conferência irá prevenir
qualquer tipo de conflito.

Coordenador de Treinamento
O Coordenador de treinamento é responsável por organizar a sala naqual o
treinamento será dado. Assegurar que todos os materiais necessário pra o treinamento de
evangelismo pessoal esteja lá e providenciar um local pra as crianças ficarem durante a
conferência. O pastor e o professor líder da conferência deverão determinar a localização
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do treinamento evangelístico. O coordenador de treinamento irá precisar adquirir e
organizar cadeiras e mesas na sala de treinamento . As mesas serão necessárias devido a
ultilizaçao de fotlhetos,pacote para a visitação e outros materiais que serão distribuidos
durante o treinamento .O material que deverá ser entregue inclui: pesquisa de opinião,
panfleto com apresentação da salvação, brochuras da igreja e outros materiais, e o que
deverá ser feito durante a visita, lápis e etc.. O coordenador trabalhará com o professor
líder da conferência para certificar que todos os materiais estarão disponíveis pra um
treinamento mais efetivo possível. Para que se tenha um número Máximo de
participantes, o coordenador deverá propriamento planejar um local pra que os pais
possam deixar seus filhos durante a conferência e se certificar que o coordenador de
divulgação não se esqueça de avisar que será providenciado atividades para as crianças
durante o treinamento.

Coordenador de Visitação
O Coordenador de visitação preparará o que deverá ser feito durante as visitas.
Responsabilidade inclui localizar ruas e bairro para fazer a pesquisa de opinião. Os
pacotes para a visitação deverá ser coordenado e criado com a ajuda do coordenador de
treinamento. Instruções Específicas para fazer as visitas poderá ser encontrados no Guia
de visitação do Motivados pela Esperança. O coordenador de Visitação deverá trabalhar
juntamente com o coordenador de treinamento para providenciarem uma experiência
semelhante de treinamento e visitação para os participantes.
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Folha de Planejamento para a Contagem Regressiva
_______ 12 semanas antes da conferência

O pastor nomeia o time de
preparação para a conferência
Motivados pela Esperança.

_______ 10 Semanas

O pastor entra em contato com o Pr. Rick Shepherd no
departamento de Oração e avivamento Espiritual e se informa o
treinamento Motivados pela Oração primeiro 800-226-8584 ext.
3098 rshepherd@flbaptist.org.

_______ 8 Semanas

Fazer uma reunião com o time de preparação para informar e
dar instrtruções para os coordenadores.
Certificar que o calendário da igreja não tenha nenhuma reunião
ou atividade que irá entrar em conflito com a conferência.
Informar os coordenadores sobre o pré planejamento do
caléndario da conferência, lembrando do Motivados pela Oração
primeiro, Reunião da Escola Biblica dominical, e calendário da
conferência Motivados pela Esperança designado pelo pastor e
pelo professor líder da conferência.
•
Todos os Coordenadores deverão estar
presente nessa reunião
•
Responsabilidades e tarefas serão dado aos
coordenadores

_______ 7 Semanas

Enviar uma carta para os membros da igreja avisando sobre a
conferência.
•
Coordenador de Oração enquanto trabalha com o
pastor e outros coordenadores começe a envolver a
congregação na Estratégia Orando Primeiro.
•
Coordenador de Divulgaçao: Faça todo o possível
para promover a conferência. Uma sugestão simples
inclui colocar poster na igreja incluindo area de
comunhãoe na escola bíblica dominical e lembrar o
pastor de anunciar após a conclusão de cada sermão
que a conferência está chegando.
•
Diretor da Escola Dominical: começe a planejar com
a liderança da Escola dominical, a Reunião da Escola
Biblica Especial, levando em consideração local,
horário, alimentação e idade dos participantes.
10

_______ 7 Semanas
•

•

•

Coordenador de Hospitalidade: Reserve um local,
planeje a refeição, procure voluntários com ajuda de
outros coordenadores.
Coordenação de Treinamento: seguindo as
orientações do pastor, faça o pedido do material
Motivados pela Esperança treinamento/visitação pela
Disivão de Evangelismo da Convenção Batista da
Flórida 800-226-8584 ext.3096
Nomei as pessoa que trabalharão com as crianças
durante a conferência de acordo com as normas da
igreja.
Coordenador de Visitação: Trabalhe junto com o
pastor para determinar as ruas pelas quais as visitas
serão realizadas.
Começe por criar mapas das ruas que serão usadas
para a caminhada da oração e visita.

______

6 Semanas O Pastor e o coordenador de divulgação comunicará a congregação
através de e-mails, cartas, boletim, anúncios durante a escola
bíblica, e quadro de avisos. O aviso feito pelo pastor para a
congregação informará-los dos planos e destacará a conferência
Motivados pela Esperança com a aproximidade da data.
5 Semanas
Reuna com os diáconos e suas esposas para oração e encentive a
participação deles na conferência. Recomende aos diáconos e suas
esposas a dar apoio espiritual com a aproximação do evento e
durante a conferência.
•
Coordenador de Oração: Continue encentivando a
oração evangelística por toda a congregação.Se as
reuniões de orações nos lares estiverem acontecendo,
faltando 4 semanas para a conferência, os detalhes
finais deverão estar terminados.
• Coordenador da Escola Biblica: Finalize os planos para
a escola bíblica dominical que acontecerá durante a
convenção. Certifique que todos os professores da
escola bíblica estão informados sobre o evento, e
saibam detalhes sobre o que vai acontecer e possa levar
suas classes para o local da convenção.
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•

Coordenador de Hospitalidade: Todos os voluntários
deveram estar cadastradosa até a 4 semana e todos os
detalhes com relação ao cardápio resolvido.

4 Semanas Grupo de Oração nos Lares serão conduzidos.
•
Procure o material do Rick Shepherd para
ajudar os grupos para que os seus esforços
nas orações sejam mais effetivo
3 Semana Caminhada da Oração nas propriedades da igreja.
2 Semanas O pastor é encentivado a pregar priorizando o Evangelismo/grande
missão
•

pastor deverá planejar as mensagens do domingo de
amanhã e do domingo a noite das duas semanas que
atecendem o convenção de maneira que desafie a
congregação a se tornar mais evangelística.O Pastor
deverá dar atenção reconhecendo a importância de uma
igreja com visão evangelística, lembrando a
responsabilidade de cada crente, o propósito da escola
dominical, a importância de ganhar almas, e a
prioridade de seguir o Senhor e levar a grande missão.
Coordenador de treinamento: Certifique-se se todo o
material pedido chegou, e se estão preparados e
disponíveis para a conferência . Uma ultima reunião
com o coordenador de visitas para terminar os ultimos
detalhes da reunião de treinamento e visitação poderá te
ajudar a finalizar todos os detalhes para o treinamento e
visitas que serão realizados.

•

Coordenador de Visitação: As ruas nas quais as visitas
serão realizadas já foram determinadas . O pacote com
o material necessário para passar as visitas deverão ser
feitos durante essa semana para auxiliar cada grupo
durante as visitas.

1 Semana O pastor é incentivado a continuar pregando sobre a prioridade do
evangelismo.
A Caminhada da Oração nos bairro aonde a conteceram as visitas
no próximo domingo a tarde.
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Dia da Conferência
O time de preparação trabalha junto com o pastor e o professor líder da
conferência para implementar o calendário da conferência e planos. Flexibilidade é
sempre enfatizado em dia de conferência. Até a mais bem planejada conferência tem
ajustes que precisam ser feito.
Coordenador da Escola Bíblica
Auxilie o professor líder da conferência durante a escola bíblica especial
anunciado-o e se certificando que todos os equipamentos estão funcionando
propriamente, a sala preparada, púlpito e equipamento de som prontos ( se disponível), a
refeição preparada, e que a Escola bíblica Especial começe na hora planejada.
Coordenador de Hospitalidade
Servia a igreja com a refeição planejada e ajude com a limpeza de uma maneira
que não pertube o treinamento.
Coordenador de Treinamento
Arrume a sala de treinamento com mesas, cadeiras. E todo o material de
treinamento. A distribuição do material será coordenada com o professor líder da
Conferência. O coordenador de Treinamento poderá auxiliar o professor líder da
conferência para assegura uma experiência de treino com sucesso.
Coordenador de Visitação
Todos os pacotes para visitação deverão estar na sala de treinamento. Prepare para
responder qualquer pergunta com relação as visitas que serão feitas e providencie
qualquer tipo de informação que poderá ajudar os times a chegar no local onde as visitas
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serão feitas. Prepare para coletar material e informação para contato para quando os
times chegarem das visitas. Coletando e somando os resultados irá ajudar o professor
líder da conferencia durante a celebração e o culto da Noite.
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A PROMESSA DO PASTOR
Como pastor, Eu irei procurar criar um ambiente para a Conferência Motivados pela
Esperança a qual prioriza a grande missão de evangelizar valorizando os perdidos. Eu
reconheço que o pastor demonstra para a congregação o que ele valoriza pelo o que ele
diz e faz . Para garantir que a conferência Motivados pela Esperança atinja todo o seu
potencial de influenciar a participação da congregação na conferência eu irei:

•
•

•
•
•

Dilvulgar e promover a Conferência Motivados pela Esperança do pulpito para
toda a congregação.
Cancelar toda as atividades da igreja que estão no calendário que irião entrar em
conflito com a conferência exceto minitérios que estarão providenciando apoio a
conferencia (ex. Culto infantil).
Nomear o Grupo de Preparação e providenciar liderança para os coordenadores
para uma preparação efetiva.
Participar de cada parte da conferência.
Ser um líder para um time de visita

Assinatura:___________________________________
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Recursos

Os seguintes recursos poderão ser pedidos através do Departamento deEvangelismo
Pessoal pelo número 1-800-226-8584 ext. 3096 ou pelo e-mail jhessinger@flbaptist.org.
Uma lista com os preços poderam ser enviadas por faxes ou e-mails.

MATERIAL PARA A APRESENTAÇÃO DO EVANGELHO
Apresentação do Evangelho de mão em mão
Cubos Evangelísticos
Materiais da Estratégia Fé
Panfetos Evangelísticos
Panfletos com a apresentação da salvação
Panfletos das quarto leis espirituais.
Itens de Divulgação da Conferência Motivados pela Esperança
Posters
Boletins para o Culto
MOTIVADOS PELA ESPERANÇA RECURSOS EM DISCOS
(inclui o guia de conferência Motivados pela Esperança , contendo os seguinte)
Pesquisa de Opinião
Relátorio do time de Visitas
Relátorio visual da celebração
Clip Art Disk
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Motivados pela Esperança
Formulário
Data:

Igreja:

Professor Líder da Conferência:

Pastor:

Por favor marque um “X” nos espaços apropriados
Abaixo
Excelente
Bom
Médio
Ruim
Conferência em Geral
da media
Como você classificaria a
conferência como um todo?

Não
Apropriado

Como você classificaria a visão
evangelistica da sua igreja antes
da conferência?
Como você classificaria a visão
evangelística da sua igreja
depois da conferência?
Como você classificaria a
participação da congregação na
conferência?

Sessões
Como você classificaria o guia

da onfererência?
Como você classificaria a
eficácia do plano Motivados pela
Oração primeiro?
Como você classificaria o Escola
Bíblica Especial?
Como você classificaria a sessão

de treinamento de evangelismo
pessoal da tarde?
Como você classificaria a
eficácia da apresentação do
evangelho escolhida para essa
conferência?
Como você classificaria a
experiência da Visita?
O que vc mudaria no conteúdo dessas sessões ? ( use o outro lado so papel se necessário)

Quais comentários adicionais ou recomenções você tem que poderão nos ajudar a melhorar nossa
conferência? ( use o outro lado do paper se necessário)
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Motivados pela Esperança

Treinamento

Motivados pela Oração Pimeiro
Apresentação do Evangelho
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MOTIVADOS PELA ORAÇÃO PRIMEIRO
Cada pastor deverá liderar sua congregação na implementação de um plano para
orações evangelísticas durante o estágio de preparação para o conferência . O alvo da
oração evangelística é preparar os membros espiritualmente para cada segmento da
conferência e para orar pela salvação das pessoas que serão visitadas. Implementando o
Motivados pela Oração primeiro, os membros estarão espiritualmente preparados para o
treinamento e para as visitas durante a conferência. O coordenador da Divisão
Evangelística de Oração e Avivamento Espiritual da ConveçãoBatista da Flórida está
preparado para auxiliar igrejas para intencionamente guiar a congregação a orar pela
evangelização que acontecerá durante a conferência Motivados pela Esperaça. Uma
preparação espiritual apropriada através da oração e essencial para o sucesso da
conferência.

CAMINHADA DA ORAÇÃO
ESCOLA BÍBLICA
REUNIÃO DE ORAÇÃO NOS LARES
ORAÇÕES PESSOAL E ENTRE FAMILIARES
MANHÃ, TARDE,OU NOITE DE ORAÇÃO
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Caminhada da Oração
Algum dia durante o mês que atencede a conferência, lidere a igreja a fazer uma
caminha de oração dentro das propriedades da igreja, incluindo a parte da fachada da
igreja, o santuário, as classes da escola bíblica, e áreas de comunhão da igreja como a
cantina. Planeje em levar a congregação a fazer a caminhada da oração pelas ruas
escolhidas naqual as visitas serão feitas durante a conferência.

Escola Bíblica
Encentive cada classe da escola bíblica a orar pela conferência Motivados pela
Esperança durante todo o mês que antecede o evento. A Oração da Escola Bíblica
dominical deverá enfatizar a preparação pessoal e a participação na conferência e para
preparar o coração das pessoas que ouvirão o envagelho durante as visitas.

Reunião de Oração nos Lares
Façam reuniões de oração nos lares, dividam os grupos por idades, ou classe da
escola biblica dominical, ou ainda os diáconos poderiam liderar grupo de oração em suas
casas.

Oração Pessoal e entre Familiares
Encentive cada membro e suas famílias a começarem a orar pela conferência, por
suas participações pessoais e pelos que ainda não foram salvos.
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Manhã, Tarde, ou Noite de Oração
Duas ou Quatro semanas antes da conferência separe um tempo para orarem
focalizados na conferência (um ou mais)- manhã, tarde, ou noite de oração. Agende
encontros pela manhã, tarde e reuniões noturnas além das já existentes na igreja.
Focalizem em orar pelo final de semana da conferência, pelos não crentes, e por todos
que estão participando seja planejando ou promovendo .
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APRESENTAÇÃO DO EVANGELHO
O professor líder da conferência irá consultar o pastor para determinarem uma
melhor apresentação do evangelho para a conferência Motivados pela Esperança.
Focalizando em equipar o maior número de pessoas possível para as visitas que serão
feitas logo após a Sessão de Evangelismo Pessoal da Tarde.

A apresentação do evangelho sugerida é:
1. Apresentação mão á mão (divisão evangelística da apresentação do
Evangelho da Convenção Batista da Florida.)

2. Panfletos com a mensagem do evangelho: Vida Eterna, As quatro leis do
espirito, etc.
3. Cubo Evangelístico
4. Estrátegia de Evangelismo Fé da Escola Bíblica dominical

Apresentação do Evangelho Mão á Mão
A apresentação mão á mão foi desenvolvida pela divisão de evangelismo da
Convenção Batista da Flórida, para treinar crentes como usar apresentação memorizada.
Cada dedo da mão representa um ponto específico no evangelho.Treinando a
congregação com a mão á mão apresentação providência uma forma fácil de testemunhar
para alguém.
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Panfletos Gospel
Vários panfletos envangelístico da conferência Motivados pela Esperança estão
disponíveis para treinamento. Dois panfletos recomendados são o panfleto Vida Eterna e
o Quatro Leis Espirituais. Simplicidade, ultilidade e não memorizados são elementos
chaves.
Cubo Evangelístico
O CuboEvangelístico foi desenhado para contar a história do evangelho para aqueles que
não conhecem Cristo. O Cubo requer um treinamento mínimo. Olhando em cada figura
do cubo qualquer crente pode apresentar o evangelho. Muitos até adicionan versículos
bíblico para apresentação enquanto contam a história.

Estratégia Fé de Evangelismo da Escola Bíblica
A professor líder da conferência irá usar a melhor forma de pregação do evangelho que
será mais apropriada para igreja. Se a igreja completou a oficina FÉ, a recomendação
poderá ser de usar a apresentação do evangelho da Estrátegia Fé e os panfletos durante o
treinamento para que a igreja possa ser encentivada a fortalecer ou recomeçar a Estratégia
Fé de evangelismo da Escola bíblica (FAITH). Mais de 650 igrejas na Flórida tem
ultilizado a Estratégia Fé. Muitas igrejas que implementou a Estratégia Fé estão
testificando que a estratégia fé tem feito uma diferença positiva em seus ministérios.
Mesmo que muitas igrejas estejam relantando sucesso com a Estratégia Fé, outras talvez
não estejam atingindo os resultados que são possíveis através da Estratégia Fé . A
Conferência Motivados pela Esperança irá apoiar completamente e ajudar a reforçar a
existente Estratégia Fé.
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MOTIVADOS PELA ESPERANÇA

VISITAÇÃO

Guia para Visitação
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GUIA PARA VISITAÇÃO
Um plano eficiente para visitação é necessário para uma tarde de visitas com
sucesso. Quando a visitação tem um plano, as pessoas que estão fazendo as visitas
durante a conferência Motivados pela Esperança terá uma maior confiança na liderança.
O uso do plano recomendado irá incluir todas as informações que são necessárias para
preparar-los para a visitação e reter a informação após as visitas.Se a igreja tiver uma
secretária que trabalhe meio período ou período intregal ele/ela talvés seja a pessoa mais
indicada para ser a líder de visitação da conferência. Se esse não for o caso, daí a pessoa
escolhida para ser o coordenador de visitação tem que estar bem familiarizado com o
procedimento de visita da igreja.
Várias pessoas precisam estar encarregadas de ajudar a organizar as visitas que
serão feitas no domingo à tarde. A responsabilidade do time será de preparar as tarefas de
visitação, encher o pacote de visitação , receber os formulário dos relátorios do Time de
Visitação agora já completo após as visitas term sido feitas, e preencher o Relátorio da
celebração.
Antes da conferência , o coordenador de visitação e os voluntários terão que se
certificar que os pacotes para visitação estão prepados. Os itens a seguir deverão ser
colocados em sacolas de plástico transparente e com ziper.
1. Tarefas para visitação: Especifique as ruas para fazer a pesquisa de opinião. Em
média o coordenador de visitação deverá planejar para que cada time batam em
pelo menos de 12 -15 portas . Se forem escohidos apartamentos mais de 15
portas poderão ser alcançadas.
2. Os cartões para pesquisa de opinião (pelo menos 12 por pacote)
3. O endereço detalhado de como chegar ao local da visitação e/ou mapas .
4. Uma cópia do formulário do relatório do time de visitação.
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5.
6.
7.
8.

Brochuras com informação da igreja.
Evangelho de João ( 2 ou 3 cópias)
Canetas
Itens especialmente preparados pela igreja tais como: informações sobre os
ministério da igreja,etc.

Após a visita ter sido feita, algum tipo de Relatório Visual da Celebração precisa
estar no santuário para o relatório e somatória dos resultados da visitação . Os números
para o relatório visual será retirado do formulário do relatório do time de Visitação ( uma
cópia do formulário está incluido no final do documento e também no Motivados pela
Esperança Recursos em discos.) que será coletado assim que os times retornar para a
igreja após terem comprido a etapa das visitas. Um reto-projetor, um documento do
Excel, ou um quadro branco que pode ser apagado poderá ser usado. O relátorio Visual
precisa ser grande o suficiente para que todas as pessoas que estarão participando do
evento possa ler o relátorio. Os resultados a seguir precisam ser incluidos no relatóio
visual. ( veja o formulário no final do documento ou no Motivados pela Esperança
Recursos em discos):
Quantidades de vezes que tentaram fazer a pesquisa de opinião
Quatidade de vezes que a pesquisa de opinião foi feita
Quantidade de vezes que o evangelho foi apresentado
Quantidade de profissões de fé
Quatidade de entereçados descoberta
Acompanhamento, Pedidos de oração e comentários
Checklist para o time de visitação
1.
2.
3.
4.
5.

Voluntários cadastrados para ajudar a completar o pacote de visitação
Tarefas da visitação completadas
Pedir e receber os cartões da Pesquisa de Opinião
Endereços detalhados e/ou mapas para auxiliar o time que irá fazer as visitas.
Pedir e receber o formulário do relatório do Time de Visitação
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6. Ajuntar e/ou fazer outras peças de informação que também irão no pacote de
visitação.
7. Planos completos para Relatório Visual da Celebração
8. Pacotes de Visitação
9. Planos para receber os formulários do relatório do time de visitação e dos
pacotes de visitação do retorno dos times e a amostra dos resultados concluidos.
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PESQUISA DE OPINIÃO

TRANSBORDADO DE ESPERANÇA
PESQUISA DE OPINIÃO
Ola, Eu _______________ de_________________. Estamos
no bairro tentando achar uma melhor maneira de servimos
os moradores através dos ministérios da nossa igreja. Posso
lhe fazer cinco perguntas ?
1. Quanto tempo faz que vc mora nesse bairro?

2. Você já teve qualquer tipo de contato com nossa
igreja?
SIM
NÃO
3. Você possue uma bíblia na sua casa?
SIM

NÃO

Com que frequência você lê?
SEMPRE

AS VEZES

NUNCA

4. Como nossa igreja pode orar por você?

5. Na sua opinião, o que você acredita que uma pessoa
precisa fazer para ir para o céu?
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FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO DO TIME DE VISITAÇÃO

RELATÓRIO DE VISITAÇÃO

Nome:________________________________________
Nome: ________________________________________
Nome: ________________________________________
Quantidade de tentativa de fazer a pesquisa:__________
Quantidade de pesquisas completadas:________
Quantidade de vezes que o evangelho foi apresentado:______
Quantidade de Profissão de Fé: ____________________
Quatidade de entereçados descobertos:_______________
Acompanhamento, Pedidos de Oração e comentários:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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RELATÓRIO VISUAL DE CELEBRAÇÃO

Pesquisa de Opinião
Time
Tentativas
Visitas
de Visitas Efetuadas

Totalis
Times:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quantidade
de vezes
que o
evangelho
foi pregado

Resultados
Profissão Entereçados
de fé
Decobertos

Acompanhamento,
Pedidos de
Oração e
Comentários

MOTIVADOS PELA ESPERANÇA

PLANOS FUTUROS

ESTRATÉGIAS DE EVANGELISMO APOIADAS PELA CONVENÇÃO
BATISTA DA FLÓRIDA

ESTRATÉGIA FÉ DE EVANGELISMO DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

SOLUÇÕES: ESTRATÉGIA DE CONECÇÃO INTENCIONAL DO EVAGELISMO
COM ESCOLA DOMINICAL
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ESTRATÉGIA FÉ DE EVANGELISMO DA ESCOLA BÍBLICA
Estratégia da Grande Missão
Estratégia Fé é uma estretégia para uma igreja local desenvolvida pra capacitar a igreja a
cumprir sua Grande Missão que é Evangeliszar.
Estratégia Fé não é somente evangelismo.
A estratégia Fé não é um programa no qual somente se ensina os crentes
como testemunhar de Cristo e fazer Visitas.
Estrátegia Fé é Escola Bíblica Dominical.
A Estratégia Fé “casa” Escola Bíblica com o Evangelismo. A Estratégia de
Fé equipa as pessoas para alcançar, testemunhar e ministrar aos outros e
conectar essas pessoas ao um grupo estudo bíblico e uma classe de Escola
Bíblica . Os times da Estratégia Fé são compostos por pessoas da classe da
escola bíblica ou de um mesmo departamento . Cada time ministra para os
membros de sua classe, visita entereçados na classe, e assimila novos
membros em suas classes.
Estratégia Fé chama os cristãos a experimentar o Novo Testamento .
Implementando a estratégia de fé proporciona-se uma estratégia
ministerial para a igreja cuidar, guardar e alcançar pessoas. Os membros
tornaram ativos em levar a grande missão de evangelizar. Os líderes dos
grupos serão fazedores de discípulos, os aprendizes irão experimentar um
crescimento espiritual , e o pastor terá um plano intencional de fazer tudo
isso e muito mais uma realidade. A Estratégia Fé não cria um novo
programa para as pessoas participarem. A Estratégia Fé interage com o
processo da Escola Bíblica já existente na igreja.
O PAPEL DE LIDERANÇA DO PASTOR
Ninguém melhor do que o pastor para liderar a estratégia fé na igreja. Seu papel pode ser
tão extensivo quanto seu horário permitir, mas tem algumas tarefas que ele precisa fazer
tais como.
1. Ensinar o Estratégia Fé básico cada semestre. Ensinando o Estratégia fé
básico o pastor se posiciona como o líder principal do evangelismo na
igreja, como ele deve ser. O envolvimento do pastor trará um
relacionamento direto entre o pastor e todos aqules que participam da
Estratégia Fé na igreja.
2. Lidere um grupo cada semestre da Estratégia Fé. Não existe um beneficio
ou exemplo maior que o pastor derramando seu coração e viver para 4
outras pessoas a cada ano como o seu mentor.
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SOLUÇÕES
A connecção entre Evangelismo e Escola Bíblica

Descrição:
O Objetivo do SOLUÇÕES é inspirar e equipar sua igreja com ingredientes essenciais
para criar e manter um clima evangelístico frutífero dentro da igreja usando a Escola
Dominical como fundamento.

Resultados Estratégicos:
1. Você irá desenvolver um plano dentro de seis elementos essenciais de
uma escola bíblica evangelística:
-Sensibilidade para com os perdidos a nossa volta
-Uma eficiente indentificação de intereçados
-Estratégia de alcance semanal
-Indentificação e desenvolvimento de liderança
-Quando e como começar novas unidades
-Mobilização da Escola Bíblica para um ministério que toca vidas.
2. Enquanto nenhum programa evangelístico é promovido, uma variedade
de métodos criados nesses fundamentos é sugerido.
3. O objetivo é criar um plano evangelístico que seja util para a sua igreja
e contenha todos esses ingredientes essenciais.

Em outras palavras, nós iremos identificar a função necessária da escola bíblica e
depois ajudar a decidir como montar e criar sua própria…
Evangelismo/ Escola Bíblica Solução !
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ESTRATÉGIA INTENCIONAL DE EVANGELISMO DA IGREJA
A Estratégia Intencional de Evangelismo da Igreja (E I E I) Procura ajudar igrejas,
pastores e funcionários, em desenvolver um eficiente bíblico e contextualizado processo
de evangelismo.

O E.I.E.I nasceu de fontes nas escrituras e depois de muita pesquisa. O estrategista de
evangelismo que desenvolveu o E I E I investigou principios e práticas das escrituras,
igrejas, e pastores que são contínuo e eficazes com evangelístas. A fundação bíblica para
a Estratégia Intencional de Evangelismo da Igreja está em Atos2:41-47, a igreja é o mais
puro e mais poderoso estado.

Os princípios básicos encontrados em ambos, nas escrituras e em resultados de pesquisas
são os seguintes:

Liderança
Oração
Assimilação
Evagelismo de Massa
Evangelismo Pessoal

Estes assuntos são respectivamente ensinados num intenso seminário que dura doze
meses. Cada pessoa desenvolve uma estratégia percionalizada como o Espirito Santo
guiar e faz um compromisso de implementar esses aspectos no ministério.

O E I E I tem sido experimentado nos últimos 6 anos por mais de noventa igrejas de
diferentes tamanhos e localizações em vários estágios da estratégia. Muitas dessas igrejas
tem crescido significantemente em batismos de 30 porcento para 300 porcento em
batismos anuais. Mais de 50 porcento das igrejas que completaram a estratégia dobrou
ou mais em batismo nos ultimos 2 anos ou até em menos tempo.
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