Pregue a Palavra . Outras histórias são apenas
recursos).
 Seja relevante. ( Significa que você deve ponderar
as palavras, a fim de falar o que é importante. Jamais
tente imitar alguém. Seja você mesmo falando com
o coração.
 Seja Simples. (Use palavras de fácil comPreensão e histórias para tornar a mensa-gem mais
clara. Fale com simplicidade, porém com
autoridade)
Não se esqueça de orar e praticar o sermão várias
vezes antes de apresentá-lo.
COMO DESENVOLVER AS PARTES DO SERMÃO
 Título do sermão ( O título deve ser sugestivo).
 Referência Bíblica: ( O lugar na Bíblia onde se
encontra o tema a apresentar).
 Objetivo: ( O que você deseja atingir com essa
pregação e o que espera ver como resultado do
sermão.
 Introdução:(Esta é uma parte muito importan-te,
pois é na introdução que se capta o interesse. Ela
pode ser uma história, uma ilustração, uma
pergunta, algo para mostrar, um gesto, enfim,
qualquer recurso que capte a atenção e o interesse
das pessoas). Não use mais do que 10% do tempo na
introdução. Exemplo 3 minutos de sermão – 3
minutos de introdução.
 Corpo – Desenvolvimento do tema ( Atenda agora
as expectativas geradas na introdução. Desenvolva
todo o tema central do sermão. As pessoas gostam
de ouvir novidades, porém tenha cuidado com a
internet e possíveis informações falsas).
 Conclusão:( É o resumo do tema que se apresentou
enfatizando os pontos mais importantes dele).

 Apelo: (Esta parte do sermão é muito importante
porque relaciona o tema do sermão com a aplicação
que se pode dar à vida diária. É importante lembrar
que o sermão não é para impressionar com o
quanto você conhece da Bíblia, mas o mais
importante é conseguir que as pessoas tomem
decisões e respondam positivamente ao chamado
de Deus).
ORAÇÃO INTERCESSORA
Orar é como conversar com um amigo. Quando
oramos, falamos com Deus, quando intercedemos,
vamos a deus em favor do outro. A oração deve
fazer parte da vida de todos aqueles que amam a
Jesus. É através da oração que conhecemos melhor
a Deus e descobrimos a Sua vontade. Quando
oramos pelos outros permitimos que o Espírito
Santo e os anjos estejam ajudando aos nossos
amigos e familiares.

TREINAMENTO
INTEGRADO

POR QUEM ORAR





Amigos da escola.
Vizinhos e parentes.
Pais e irmãos.
Qualquer pessoa que não conhece a Jesus.
QUANDO, COMO E ONDE ORAR

 Em todo tempo. ( Deus diz que você pode se aproximar
dEle sempre que quiser).
 Audívelmente ou em pensamento. ( Você pode orar
em voz alta ou baixa ou mesmo em pensamento).
 Em qualquer lugar. ( Não importa o que estiver
fazendo). Entretanto ter um lugar e um horário
específicos para isso tornar esse momento especial.
Nada o desconcentrará e você poderá ouvir a voz

de Deus.
Seja um intercessor! Crie sua agenda de oração.
Escolha 5 pessoas pelas quais você irá orar todos os
dias e envie mensagens especiais para elas.

“Não podemos esperar que as pessoas
venham até nós, precisamos procurá-las
onde estiverem.” Serviço Cristão, 118.

PEQUENOS GRUPOS
Pequenos grupos é uma reunião de um grupo de
amigos que se encontram em períodos regulares,
com o propósito de desenvolver e levar outros a
aceitarem Jesus como Senhor e Salvador.
COMO FAZER?
™* Reunião semanal
™* Duração de 1 hora e 15 minutos
™* Tamanho de 3 a 15 pessoas
™*No mesmo local e horário todas as semanas

EQUIPE QUE ORGANIZA O PEQUENO GRUPO:
™* Líder
™* Líder associado
™*Recepcionista
™* Secretária
™* Anfitrião do local em que irá acontecer os
encontros.
Cada encontro deverá seguir um programa
organizado para que o tempo seja bem aproveitado
e as pessoas se sintam bem.
™* Recepção - Neste momento o(a) secretário(a)
deve ter em mãos a ficha de cadastro para anotar a presença e o nome de novas crianças.
(5 minutos).
*Louvor – (5 minutos)
* Confraternização e Testemunho – Apresentação
dos novos amigos e testemunhos da semana.
* Conversa informal - (10 minutos)
*Oração - Agradecimentos e pedidos. (10 minutos)
* Estudo da Bíblia - Participação de todos no estudo. Aplicação da mensagem estudada na vida
de cada um dos participantes. Apelo para todos
viverem o que foi aprendido. (Utilizar o material de

Pequenos Grupos infanto-juvenil fornecido por seu
campo). (35 minutos).
* Oração final.
Para que você tenha sucesso em seu pequeno grupo
procure reunir com sua equipe antes de cada reunião
para certificar-se que tudo está organizado.
DUPLA MISSIONÁRIA
Quando se trabalha em dupla tudo é mais fácil,
animador e compensador. O que você tem mais
dificuldade seu parceiro talvez não tenha e vice-versa.
Ou seja, um vai completar o outro.
Lembre-se que ser atencioso e apresentar a
mensagem com simplicidade são fatores importantes para aceitação dos interessados. Ore antes,
durante e depois de cada estudo e confie que Jesus
fará a transformação.
Escolha um parceiro e juntos trabalhem para Deus!
ATIVIDADES QUE A DUPLA MISSIONÁRIA PODE
REALIZAR:
™* Visitar um amigo que não foi à igreja
™* Visitar um interessado
™* Entregar folhetos e livros missionários
™* Ministrar estudos bíblicos
™* Ajudar nos pequenos grupos
ONDE CONSEGUIR INTERESSADOS PARA DAR
ESTUDOS BÍBLICOS?
™*Amigos, vizinhos e parentes;
™*Com o coordenador de interessados de sua
igreja;
™*Na Escola;
™*Com seu pastor ou ancião.

DICAS PARA DAR ESTUDOS BÍBLICOS:
*O tempo de estudo deve ser de no máximo
uma hora, seja sempre pontual, no chegar
e no sair.
*Nunca entre em conflitos com os estudantes da Bíblia.
*Convide o estudante da Bíblia para os programas sociais da igreja, para o dia do
amigo, batismos, culto aos sábados e Pequenos Grupos.
* Quando a pessoa for pela primeira vez
à igreja, mostre todas as instalações da
mesma.
* Seja amigo do estudante da Bíblia. Leve-o
para almoçar em sua casa ou para fazer
um culto de pôr-do-sol.
PREGADOR MIRIM
Como pregador você pode usar sua voz para falar
do amor de Deus. Para isso precisa sentir-se chamado por Deus e confiar que não estará sozinho.
Precisa reconhecer que necessita do Senhor,
pois é Ele quem faz as maravilhas, somos apenas
o Seu instrumento.
PREPARAR UM SERMÃO REQUER PREPARO
ESPIRITUAL E ALGUMAS ATITUDES:
*Oração. (O Espírito que inspirou os profetas é o
mesmo que o inspirará no preparo do sermão).
*Tempo. (Preparo requer tempo mesmo que você não
idealize o sermão e use um que já esteja pronto).
* Atenha-se a Bíblia. (O foco deve ser a Bíblia.

