CURSO DE EXTENSÃO PARA FORMAÇÃO DE LÍDERES
Associação Norte do Pará/Unasp/Andrews
Horário: 15h

Local: DEFINIÇÃO DO PASTOR

Data: 3/10 – 1º Aula - Dr. Robson Marinho - Liderança e missão em tempos de crise
2º Aula - Dr. Kleber Gonçalves - Liderança e missão no contexto secularizado e pós
moderno 07/11
3 º Aula - CONSULTAR PASTORES
ORIENTAÇÕES GERAIS
• O pastor coordena o curso e aplicação prática conforme o programa da igreja.
• Criar um grupo de WhatsApp com os participantes da distrito
• Você deve interagir com o grupo e não somente REPASSAR AS INFORMAÇÕES.
• Escolher uma secretária(o) para fazer chamada e acompanhamento das
atividades.
• Junto a lista de chamada está o acompanhamento das atividades sugeridas.
• Oriente os participantes a trazerem caderno e caneta (Máscara).
• As inscrições continuam, faça acertos no particular, veja uma oferta que a
pessoa participar.
• Perguntas e Respostas – cada pastor pode enviar uma pergunta.
• Após a aula, cada pastor faz a aplicação prática e encerramento com seu grupo.
• Ao final de cada módulo a lista de chamada deverá ser enviada a Associação
(Maria) que encaminhará ao Unasp. É importante ter uma secretaria para
manter a lista de chamada e atividades realizadas. O não cumprimento das
atividades não dará direito ao certificado de extensão.
• Todos os alunos serão inscritos no curso de extensão universitária de Liderança e
Missão do Unasp para isso precisamos das seguintes informações.
a.
b.
c.
d.
e.

Nome completo:
Data de nascimento:
E-mail:
Telefone:
Distrito/Igreja

•

A secretária (o) do curso escolhida pelo pastor distrital deve buscar todos esses
dados e enviar em uma lista completa para a associação até 05/12 via email:
mariadosreis.costa@gmail.com

•

Sugerimos que faça uma formulário e entregue no primeiro dia de aula impresso
para cada participante e recolha ao final do programa.

•

As mensalidades serão pagas via associação conforme calendário enviado pelo
campo.

ACOMPANHAMENTO
• Manter o grupo motivado.
• Enviar mensagens semanais de liderança.

•

Motivar presença, pontualidade, participação e o cumprimento dos requisitos.

REQUISITOS (leitura obrigatória)
• Para cada aula, ler um capítulo do livro: Liderança com Propósito (PDF anexo).
• Em 12 aulas, todos completam os 12 capítulos do livro.
• Leitura adicional do livro Liderança Cristã, E.G. White (PDF anexo).
ATIVIDADE PRÁTICA
• Cada participante escolher um discípulo aprendiz para mentorear durante um
semestre.
• Compartilhar o que aprendeu das leituras e aulas com o aprendiz.
• Realizar uma atividade missionária após cada aula (C. Bíblica, P. Grupo, plantio,
estudo bíblico, etc).
• Relatar a atividade para a secretária.
MÍDIA:
• O Pastor receberá dois links.
• O link do ZOOM é para o pastor interagir com o palestrante.
• O link privado do YOUTUBE é para os participantes acessarem a aula.
OBS: Lembrando que o LINK do YOUTUB é EXCLUSIVO PARA OS PARTICIPANTES DO
CURSO. Estará sob sua responsabilidade compartilhar com algum participante que
EVENTUALMENTE não esteja no ponto de transmissão.

