DICAS

PARA O EVANGELISMO
PÚBLICO DE COLHEITA

2015

Público Alvo

Alunos de Classes Bíblicas - MIPES - Líderes de Classes Bíblicas
Alunos de Estudos Bíblicos - Coordenador de Interessados
Alunos das Duplas Missionárias - MIPES - Duplas Missionárias
Alunos da TV Novo Tempo - MIPES - Duplas Missionárias Especiais
Amigos dos Pequenos Grupos - Coordenador de Interessados
Ex-Adventistas - Secretaria / Jovens

5 semanas antes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 semanas antes

1. Sermão Evangelístico-Motivacional.
2. Início da Campanha de Oração em favor dos nomes da Operação André e lista
de interessados – em cada culto da igreja e às 6 horas da manhã.
3. Promoção do evento (Interna): boletim e anúncios.
4. Comissão da Igreja: Revisão dos propósitos do Evangelismo de Colheita e lista
de ex-adventistas.
5. Criação de uma força-tarefa (Pastor, Anciãos, Diáconos, DM’s) para visitação e
diagnóstico dos interessados. – Ficha de Diagnóstico.
6. Treinamento da força-tarefa (ver Mark Finley, Persuasão). – Foco na colheita.

3 semanas antes

ESTRATÉGIAS DE PREPARO

1. Sermão Evangelístico - Motivacional.
2. Oração nos cultos pelos nomes da relação de interessados.
3. Força-tarefa: Início da visitação e diagnósticos dos interessados (Evangelismo
da Amizade).
4. Culto Jovem e vigília (Tema: Volta de Jesus) - Convidar amigos, ex-adventistas
e interessados.

Ter pelo menos 3 Classes Bíblicas em funcionamento.
Ter pelo menos 7 Duplas Missionárias com 3 estudos bíblicos cada.
Apresentação do projeto para toda a igreja. (Geral).
Apresentação do projeto para a liderança da igreja. (Detalhes).
Sermão sobre a responsabilidade de evangelizar.
Reunir os líderes dos Pequenos Grupos para avaliação missionária.
Culto Jovem com vigília – tema: O Espírito Santo.
Lançamento da Operação André – orar por 6 pessoas – Foco na colheita.
Promoção do evento (interna): boletim e anúncios. (Todos os Cultos).

2 semanas antes

1.
2.
3.
4.

Checagem final
Batismos para cada noite.
Consagração da igreja - Santa Ceia.
Equipes fortalecidas.

1. Realizar um almoço com os novos membros e ativar os Guardiões da Fé.
2. Integrar os novos membros nos Pequenos Grupos.
3. Iniciar lições do discipulado com foco na formação espiritual.
4. Realizar programa de treinamento sobre a Mordomia Cristã
5. Orientar novos membros sobre a importância de um estilo de vida saudável.
6. Envolver os novos batizados nos cultos da igreja.

1 semana antes

7.
8.
9.

Sermão Evangelístico - Motivacional.
Oração nos cultos pelos nomes da relação de interessados.
Motivar os membros comprometidos com a Operação André.
Santa Ceia (sábado – manhã ou noite).
Promoção do evento (Interna/Externa): distribuição de convites para amigos e
familiares. Visitar todos os ex-adventistas e interessados e convidá-los para o
programa.
Intensificação da visitação (com foco nas pessoas mais preparadas para o
batismo).
Visitação pastoral (Preenchimento das primeiras fichas batismais).
Última verificação das eEquipes de Trabalho: Semana da Colheita.
Reunião com a força-tarefa: perspectivas iniciais de batismo.

Véspera

Sermão Evangelístico - Motivacional.
Oração nos cultos pelos nomes da relação de interessados.
Motivar os membros comprometidos com a Operação André.
Promoção do evento (Interna): Em todos os cultos.
Formação das Equipes de Trabalho – Para Semana de Colheita.
Iniciar uma classe de treinamento evangelístico (Equipe).
Reunião com a Força-tarefa, DMs e CBs: Perspectivas iniciais de batismo.
Intensificação da visitação - Pastores, Anciãos, Coord. de PGs, Líderes do
MIPES etc.
9. Visitação aos Interessados: trabalhar focado nas pendências que impedem
uma decisão: conhecimento doutrinário, casamento, sábado, etc.

Pós-evangelismo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pós-evangelismo

7. Treinar novos membros sobre a importância dos dons espirituais.
8. Treinar novos membros para as atividades internas da igreja condizentes com
os seus dons espirituais.
9. Delegar responsabilidades e tarefas aos novos membros.
10. Ministrar um seminário aos novos membros sobre a História da IASD.
11. Instruir os novos membros sobre o Espírito de Profecia.
12. Promover o plano de leitura denominacional entre os novos membros.
13. Organizar o calendário homilético repetindo as doutrinas principais.
14. Classe pós-batismal funcionndo (Ciclo do Discipulado - Fase II e III) e
fortalecer as classes da Escola Sabatina.
15. Treinar novos membros para as atividades missionárias.
16. Instruir novos membros e iniciá-los na prática do Evangelismo da Amizade.

FAÇA EVANGELISMO E VEJA OS MILAGRES DE DEUS!

Departamento de Evangelismo da APe
Adaptado pela Departamento de Evangelismo da UNeB

