
CHECKLIST
EVANGELISMO DE SEMANA SANTA

13-20 de ABRIL



“Um dos meios mais

eficazes de se comunicar 

a luz é pelo trabalho

particular, pessoal.

No círculo familiar, no lar 

do vizinho, à cabeceira

do doente, de uma 

maneira tranquila podeis 

ler as Escrituras e falar 

sobre Jesus e a verdade. 

Lançareis assim 

preciosa semente, que 

germinará e produzirá 

fruto.” 

Beneficência Social, p. 97.



“Se nos humilhássemos perante Deus, e fôssemos bondosos, 

corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de 

conversões à verdade onde agora há apenas uma.” Beneficên-

cia Social, p. 86.

 O Evangelismo da Semana Santa é uma poderosa estra-

tégia de mobilização missionária, colheita e captação de inte-

ressados. Seguem algumas dicas importantes para organizar 

uma impactante Semana Santa em sua igreja:

 PREPARO ESPIRITUAL:

(  ) 10 Dias de Oração (14-23 de fevereiro);

(  ) Cada irmão orando por 5 amigos que deseja alcançar;

(  ) Vigília Missionária. Data: _________________

(  ) Santa Ceia. Data: _________________

(  ) Outra atividade: __________________________

 
 ALVOS: 

• Alvo de pessoas ministrando estudos bíblicos: _______

• Alvo de amigos estudando a Bíblia: ______

• Alvo de pontos de pregação: _______

• Alvo de novos discípulos que pretendemos batizar: ________.

 
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA:

(TODA A IGREJA DEVE SER MOBILIZADA EM SUAS DIVERSAS 

FRENTES)

• Quantas Duplas Missionárias serão mobilizadas? ___________

• Quantos Pequenos Grupos serão envolvidos? _______________

• Quantas Classes Bíblicas serão organizadas? ______________



• Quantas Unidades da Escola Sabatina participarão? ________

• ___________________________________________________________

Obs.: Quanto mais pessoas estiverem estudando a Bíblia e 

sendo atraídas pelas ações da igreja, maior será o resultado 

da Colheita da Semana Santa.

 
ALUNOS DA ESCOLA BÍBLICA NOVO TEMPO:

• Cadastre-se no site http://novotempo.com/escolabiblica/ e 

verifique quantos alunos da Escola Bíblica moram na geografia 

de seu distrito ou igreja. Providencie duplas bem preparadas 

que possam atende-los com estudos e convidá-los para a 

Semana Santa.

• Quantidade de alunos da Escola Bíblica Novo Tempo: ________

 
PONTOS DE PREGAÇÃO:

Podem ser coordenados pelas unidades de ação, PGs, clube de 

desbravadores ou outros ministérios. Estes núcleos evangelís-

ticos podem ser organizados em casas, salões, garagens, 

igrejas, tendas, etc. Os primeiros 5 dias da Semana Santa 

ocorrem nos pontos de pregação. Seguem alguns itens impor-

tantes a serem considerados:

• Quem vai liderar o ponto de pregação? o líder do PG ou UA, o 

líder-aprendiz, etc.

• E as crianças? Providencie espaço e programa adequados 

para elas.

• E os materiais? Organize os convites, cartazes, DVDs e 

guias de estudo.

• E o ambiente? Limpo, organizado e iluminado.



Recepção

Louvor

Oração Intercessora

Sonoplastia

Brindes

Lanche

EQUIPE RESPONSÁVEL

PREPARO DA IGREJA:

A parte final da Semana Santa ocorre na igreja com a 

realização dos batismos e apelos. Alguns itens importantes:

• Defina as equipes:

• Defina quem será o orador do programa:____________________

• Cada noite deve ser encerrada com apelo e novo convite.

• Faça uma reunião ao final do programa para ajustes no 

programa e oração coletiva pelos amigos.

• Organize uma linda festa batismal. A cerimônia batismal 

acontecerá na seguinte data: ______________

 

 PÓS SEMANA SANTA:

• Incentivar os novos conversos e amigos interessados a 

participar de um PG;

• Inserir cada novo converso no ciclo de discipulado (fase 2);

• Iniciar a classe bíblica “Revelações de Esperança” com os 

amigos que ainda não foram batizados. Iniciaremos a classe 

bíblica na seguinte data: _______________.

• Cuidar para que o novo discípulo batizado continue 

recebendo o cuidado de quem o levou a Cristo (discipulado).


