


Queridos Quadrangulares,

Como Secretário Geral de Missões de nossa Igreja, quero incentivá-
los a fazerem parte da mobilização nacional de evangelização.

Para isso estamos disponibilizando esta ferramenta de apoio, para 
que através de ações evangelísticas vocês possam alcançar as 

crianças, jovens e adultos para Jesus.

Parte deste conteúdo foi extraído de nossos materiais, os quais 
estão a sua disposição para auxiliá-lo nesta nobre tarefa, o 

cumprimento da Grande Comissão.

Quadrangular uma Igreja Missionária.

Rev. Fernando Camargo
Secretário Geral de Missões



Trabalhar missões na igreja local é levar os membros a participarem 
de ações efetivas e práticas em sua comunidade mediante seus 

dons, talentos e até mesmo com suas profissões.

A Igreja Local ocupa o ponto central do propósito divino e é  o 
instrumento para a difusão do Evangelho.

A Evangelização Mundial requer que toda igreja leve a todo mundo o 
Evangelho integral em trabalho mútuo de 

cooperação. (Jo 17:21/ At.1:8/ Gl.6:14/ Fp.1:27).

O Dia de Evangelização Mundial será uma Mobilização geral onde o 
grande intuito é ganhar almas. 
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Basicamente, a 
igreja tem muitas 

responsabilidades, 
mas uma só missão: 
a evangelização e o 

discipulado das nações.

Daniel Bacon

“ “



Como fazer?

Pode-se dividir a igreja em grupos estratégicos, usando os GM´s (Grupos Missionários) 
que já temos, então cada GM ficará responsável por saírem às ruas e falarem do amor 
de Deus, cumprindo a Grande Comissão de modo criativo;

Em um período que antecede o Dia de Evangelização Mundial, é necessário que seja 
falado nos cultos por no mínimo cinco minutos sobre a importância de ganhar almas, 
fazer discípulos e assim fazer parte desse grande projeto de Evangelização;

40 dias de cultos de Oração;

21 dias de Jejum de Daniel, (Dan 10), enfocando que estarão lidando com o mundo 
espiritual – Efésios 6:12;

Estabelecer alvos, como: Bíblias a serem arrecadadas para distribuição; vidas 
evangelizadas e alcançadas para Jesus;

Se possível confeccionar camisetas.
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O QUE FAZER?

ESTRATÉGIAS PARA
IMPACTO EVANGELÍSTICO

GRUPOS MISSIONÁRIOS



Estratégias de Impacto Evangelístico com o Grupo 
Missionário de Mulheres

Indica-se para o G.M.M. (Grupo Missionário de Mulheres): Almoço Solidário; 
Quiosque de Oração; Quiosque de Apoio às Gestantes; Quiosque de Teste de Glicemia 
e Aferição de Pressão; Quiosque de Suco Grátis; Posto de Saúde.

Almoço Solidário: Distribuir os convites com a quantidade pré-estabelecida, e 
de acordo com a quantidade de pessoas arrecadarem Bíblias. Na hora do almoço 
apresentar o Plano de Salvação, após a oração entregar as Bíblias e para isso 
pode dizer uma frase chave: “JESUS É O PÃO QUE ALIMENTA O ESPIRÍTO E 
A ALMA, RECEBA-O E JAMAIS TERÁ FOME.”

Quiosque de Oração: Montar a barraca e/ou quiosque com uma faixa dizendo: 
“POSSO ORAR POR VOCÊ?”, neste espaço deve haver mesas,  cadeiras, óleo, 
Bíblia, folhetos, papéis e canetas para que as pessoas anotem seus pedidos de 
oração. Cada pessoa que parar recebe oração e a ela é apresentado o Plano 
de Salvação, pode dizer a seguinte frase chave: “JESUS É AQUELE QUE 
RESPONDE TODAS AS NOSSAS ORAÇÕES”.

Quiosque de Apoio as Gestantes: Arrecadar roupas para bebês, fraldas, 
etc. e montar um kit Gestante, junto colocar uma Bíblia. Montar a barraca e/
ou quiosque, quando as gestantes vierem receber o kit apresentar o Plano de 
Salvação e orar. . Pode dizer uma frase-chave: “UM MENINO NASCEU PARA 
MUDAR A HISTÓRIA DA HUMANIDADE”.

Quiosque de Teste de Glicemia/Aferição de Pressão: Montar uma barraca e/
ou quiosque com uma equipe de enfermeiros. Neste espaço deve haver: mesas, 
cadeiras, testes de glicemia (conseguir doação) e aparelhos de aferir pressão, 
Bíblias e folhetos. Para cada pessoa que vier ao quiosque apresentar o Plano de 
Salvação, entregar uma Bíblia e pode dizer uma frase-chave: “JESUS LEVOU 
SOBRE SI, TODAS AS ENFERMIDADES E DORES”.

Quiosque de Suco Grátis: Onde houver maior concentração de pessoas no 
bairro, montar a barraca e/ ou quiosque com uma faixa dizendo: “SUCO GRÁTIS”. 
Todos que vierem pegar o suco ouvem o Plano de Salvação, sobre que JESUS 
é a Água da Vida – João 4:14, e pode-se dizer uma frase-chave: “ESSE SUCO 
REFRESCA O CORPO, MAS JESUS É O REFRIGÉRIO DA ALMA”.

Posto de Saúde: Cada integrante da equipe levará Bíblias e folhetos, abordará 
as pessoas que estão no Posto de Saúde, ou seja, pacientes, acompanhantes, 
enfermeiros, apresentará o Plano de Salvação, fará uma oração se possível e 
entregará uma Bíblia. Pode-se dizer uma frase- chave: “JESUS CRISTO É A 
CURA”.
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Indica-se para o G.M.H. (Grupo Missionário de Homens): No Posto de Gasolina, 
Futebol Solidário, No Hospital, Nos Pontos de Táxi, Nas Barbearias: 

No Posto de Gasolina: Cada integrante da equipe levará Bíblias e folhetos, abordará as 
pessoas que pararem no posto, apresentará o Plano de Salvação e pode-se dizer uma 
frase-chave: “SEM COMBUSTÍVEL SEU CARRO NÃO ANDA, SEM JESUS VOCÊ NÃO VAI 
AO CÉU”, “JESUS É O COMBUSTÍVEL PARA A VIDA ETERNA”.

Futebol Solidário: Seria bem interessante dois líderes da igreja que amam futebol, formarem 
seus times com atletas não cristãos ou com cristãos também. Alugar o campo e intitular, por 
exemplo: “AMIGOS DO FULANO X AMIGOS DO CICLANO”. Antes de começar o jogo fazer 
uma oração. No intervalo do segundo tempo ou no final da partida, entra em campo uma 
equipe (que estava na rua evangelizando durante o jogo ou estava na torcida) fazendo um 
grande barulho, soltando foguetes, usando buzinas, para chamar a atenção, então depois 
disso cada atleta é abordado ouve o Plano de Salvação, recebe um abraço e/ou uma oração, 
recebe uma Bíblia e pode dizer a frase: “AQUI VOCÊ VAI GANHAR UM TROFÉU, MAS 
COM JESUS VOCÊ VAI GANHAR A VIDA ETERNA”. Obs.: É preciso ter água mineral para 
os jogadores, coletes para diferenciar os times, bola, dinheiro para pagamento do Juiz (se 
necessário), Bíblias e folhetos;

No Hospital: Primeiramente é necessária autorização dos Diretores ou responsáveis 
do hospital. Cada integrante da equipe levará Bíblias e folhetos, abordará pacientes, 
acompanhantes, e se possível à equipe médica, enfermeiros. Apresentará o Plano de 
Salvação, se possível fará uma oração e entregará uma Bíblia e folheto. Pode-se dizer uma 
frase-chave: “JESUS CRISTO É MÉDICO DOS MÉDICOS”.

No Ponto de Táxi: Se na igreja houver algum irmão taxista, ele pode falar aos seus 
passageiros acerca do Plano de Salvação, entregar uma Bíblia e/ou um folheto, sempre 
respeitando a vontade de seu passageiro. Mas também o Grupo Missionário de Homens 
pode ir aos pontos de táxi falando com os taxistas e apresentar o Plano de Salvação, e 
para ambos os casos pode-se falar uma frase- chave: “SABIA QUE JESUS QUER TE 
TRANSPORTAR DO REINO DAS TREVAS, PARA O REINO DA LUZ?!”.

Na Barbearia: Se na igreja houver algum irmão que seja barbeiro, ou dono de barbearia, 
ele pode falar aos seus clientes acerca do Plano de Salvação, entregar uma Bíblia e/ou um 
folheto, sempre respeitando a vontade de seu cliente. Mas também o Grupo Missionário de 
Homens pode ir às barbearias falando com os clientes e proprietários acerca do Plano de 
Salvação, e para ambos os casos pode-se falar uma frase-chave: “EU EMBELEZO O SEU 
CORPO, MUDO SUA APARÊNCIA, MAS JESUS CRISTO EMBELEZA A ALMA E MUDA 
SEU CORAÇÃO”.

Estratégias de Impacto Evangelístico com o Grupo 
Missionário de Homens
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Indica-se para o G.M.A./G.M.J. (Grupo Missionário de Adolescentes e Jovens): 
Nos Comércios em geral, De Casa em Casa, No Semáforo, Espaço de Lazer para as 
crianças, sair em Comitiva com Carros e Motos, Teatro de Rua, Flashmoob-Dança de 
Rua, No Ônibus, Abraço Grátis: 

No Comércio: Cada integrante da equipe levará Bíblias e folhetos, abordará os 
clientes e proprietários (se possível), nos mais diferentes tipos de estabelecimentos 
como: bares, açougues, supermercados, lojas, farmácias, oficinas, casas lotéricas, 
etc., apresentará o Plano de Salvação, orará (se possível), e fará a entrega de 
uma Bíblia.  Pode-se dizer uma frase-chave: para o bar: “VOCÊ ESTÁ AQUI 
BUSCANDO DIVERSÃO E ALEGRIA, MAS A VERDADEIRA ALEGRIA ESTÁ 
EM JESUS”; para supermercados e lojas: ” FAZENDO COMPRAS, BOM DIA. 
SAIBA QUE UM DIA VOCÊ FOI COMPRADO POR UM ALTO PREÇO?!”; para 
açougues: ”VOCÊ SABIA QUE UM CORDEIRO FOI MORTO POR SUA CAUSA 
E MOÍDO POR SUAS INIQUIDADES”. 

De casa em casa: Cada integrante da equipe levará Bíblias e folhetos, tocará a 
campainha e apresentará o Plano de Salvação. Seria bem interessante que cada 
integrante fosse caracterizado de palhaço, ou com roupas coloridas para chamar 
a atenção de uma forma divertida e diferente ou levasse bexigas coloridas simples 
e/ou em formato de coração. Seria bem interessante também que pelo menos um 
integrante levasse um violão para fazer uma “serenata”, cantando uma canção 
evangelística e que revela o amor de Deus. Pode-se dizer uma frase-chave: 
“JESUS QUER FAZER DO SEU CORAÇÃO A CASA DELE”, “JESUS QUER 
FAZER DA SUA CASA A CASA DELE”.

Estratégias de Impacto Evangelístico com o Grupo Missionário de 
Adolescentes e Jovens

No Semáforo: Cada integrante da equipe levará Bíblias e folhetos, pode-se 
levar também uma placa e/ou uma faixa escrito: “FOI POR VOCÊ”. Parados 
em frente os carros, passará um jovem vestido como Jesus na cruz (seria bem 
interessante que esse jovem estivesse bem caracterizado, com pintura pelo corpo 
simbolizando o sangue, com alguns hematomas (de maquiagem)), segurando 
uma cruz e quando ele chegar à outra extremidade da rua, a placa será virada 
e no verso estará a frase: “JESUS TE AMA”, e pode-se dizer a frase-chave: 
”AQUI VOCÊ ESTÁ INDO PARA ALGUM LUGAR, MAS SAIBA QUE JESUS É 
O ÚNICO CAMINHO QUE TE LEVA AO CÉU”. No semáforo também se pode 
distribuir garrafinhas e/ou copos de água, e então dizer a frase-chave: “ESTÁ 
CALOR?! ESSA ÁGUA SACIA SUA SEDE FÍSICA, MAS JESUS SACIA SUA 
SEDE ESPIRITUAL”, João 4:14.
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Espaço de Lazer para as crianças: Em uma praça, ou num local onde haja 
um bom espaço ou numa quadra de um colégio (mediante prévia autorização) é 
interessante contratar brinquedos infláveis tipo pula-pula, para que as crianças 
tenham um momento de brincadeiras, em seguida faz-se um tempo com elas 
apresentando o Plano de Salvação através do Livro sem Palavras ou pulseiras 
evangelísticas, para que as crianças saibam que o reino dos Céus é para elas 
também. (Lucas 18:16). O livro sem palavras é feito com as seguintes cores: 
Amarelo: que representa as ruas de ouro no céu, onde vamos morar; Cinza: 
que representa o pecado que nos afasta do Criador; Vermelho: que representa 
o sangue de Jesus que limpa nossos pecados; Branco: que representa nosso 
coração limpo e também a paz que temos quando recebemos Jesus; Verde: que 
representa a esperança que temos de um dia morarmos no céu para sempre, e 
também representa as árvores e o cuidado que elas necessitam para crescer, 
assim como nossa vida espiritual a partir dali. Antes de explicar cada cor com seu 
significado faz-se perguntas para as crianças: “O QUE TE LEMBRA ESSA COR? 
”. Ao fim entregam-se as revistinhas com histórias bíblicas e/ou as Bíblias infantis 
e pode-se falar a frase-chave: “JESUS AMA TODAS AS CRIANÇAS”.

Comitiva com Carros e Motos: Carros e motos saem em carreata pelas ruas, 
buzinando e com faixas e músicas sobre o amor de Deus, em determinado 
ponto param e fazem a entrega de Bíblias e/ou folhetos e apresentam o plano de 
Salvação. Podem falar a frase-chave: “JESUS AMA VOCÊ”.

Teatro de Rua: Ensaia-se um teatro, que seja rápido para a visualização 
e entendimento da mensagem transmitida. Exemplo de um teatro a ser feito: 
“NÃO TOQUE”! Em uma cadeira no meio do local, cola-se uma placa no encosto 
escrito na parte da frente: “NÃO TOQUE!” e na parte de trás: “PECADO”. Duas 
pessoas entram correndo ao redor da cadeira e uma terceira pessoa tenta fazer 
melhor que as duas primeiras, cansando ele põe a mão na cadeira e sua mão fica 
colada, tenta de todas as formas soltá-la sem êxito, em seguida mais cansado 
ainda ele se senta, logo os outros dois tentam tirá-lo e acabam percebendo que 
no encosto da cadeira há uma placa.  Um arranca-a e mostra para o público, 
então começam a pensar o que fazer para soltá-lo. Acabam percebendo que 
só orando, e conforme vão orando vai descolando aquele que está colado na 
cadeira, e ao final todos celebram. A frase chave para falar no final do teatro: “SÓ 
JESUS PODE TE SOLTAR DA CADEIRA DO PECADO”, ao final entregam-se as 
Bíblias e/ou folhetos e apresenta o Plano de Salvação para cada pessoa.
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Flashmoob-Dança de Rua: Ensaia-se uma coreografia de uma música bem 
animada e com uma mensagem evangelística e não de adoração. Exemplo de 
Música: Louvadeira-Ministério Louva Deus, Jesus é Alegria- Théo Rúbia.

No Ônibus: todos os adolescentes e jovens devem ir a todos os ônibus, 
alcançando o maior número de pessoas possível, formar equipes de duas ou três 
pessoas por ônibus, dependendo do número de linhas na cidade. No horário de 
09 às 17 horas em dois sentidos (Bairro/Centro – Centro/Bairro), cada integrante 
da equipe levará Bíblias e folhetos, e uma cesta de bombons, ao entrar as 
duplas ou trios abordam as pessoas de poltrona em poltrona perguntado: “VOCÊ 
ACEITA? ”, uns aceitarão de bom grado, mas outros não, após a realização dessa 
abordagem, volta-se para a parte da frente do ônibus dizendo que os bombons 
oferecidos não têm custo nenhum. Assim como eles haviam perguntado de forma 
educada se eles aceitavam o bombom, “Jesus mansamente bate à porta do seu 
coração afim de que possamos aceita-Lo”. Desta maneira um membro da equipe 
se dirige novamente a todos e faz a seguinte pergunta: “VOCÊ ACEITA? ”, se 
tratando agora não do bombom, mas do próprio Jesus, dizendo que o preço já foi 
pago lá na cruz por cada um. Para aqueles passageiros que disseram sim para 
Jesus, entrega-se uma Bíblia e faz-se uma pequena oração de confissão.

Abraço Grátis: Forma-se uma equipe bem aninada e com roupas de palhaços 
ou roupas coloridas e com bexigas de cores sortidas e placas escritas: “ABRAÇO 
GRÁTIS”, essas placas podem ser em formato de coração, ficam posicionadas 
em um ponto do bairro onde há um fluxo de pessoas passando, ou até mesmo 
a equipe pode direcionar-se as pessoas pelo centro da cidade, perguntando se 
elas querem “ABRAÇO GRÁTIS”, ao abraça-las declaram palavras de bênçãos 
e o amor de Deus por elas. Cada integrante da equipe leva Bíblias e folhetos e 
pode-se dizer uma frase-chave: “JESUS TE AMA TANTO QUE DEU A VIDA POR 
VOCÊ”, “JESUS QUER TE ABRAÇAR HOJE”.

(Ações e estratégias evangelísticas realizadas no Dia de Evangelização Mundial, em 
2015, pela IEQ Novo Glória em BH / Minas Gerais) 
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O QUE FAZER?

LEVANDO JESUS
ATRAVÉS DO SOCIAL

PROJETO LUCAS



 O Projeto Lucas visa à Evangelização através da ação social. Tem como propósito 
levar as Boas-Novas do Reino e suprir as necessidades físicas e até materiais das pessoas. 
Auxilia a igreja local a desempenhar a missão integral.

 É preciso reunir profissionais de algumas áreas, também uma equipe de voluntários 
da igreja local através dos grupos missionários e estes deverão apoiar os profissionais e as 
atividades que serão realizadas no evento, oferecendo suporte para um bom atendimento.

 É preciso que seja feito um bom planejamento, que sejam delegadas as funções de 
cada pessoa. 

 Quanto às equipes:

•Divulgação
•Recepção
•Intercessão
•Evangelismo: Para adultos e para crianças
•Limpeza
•Cozinha
•Logística
•Apoio

 Quanto às equipes de profissionais voluntários:

•Médicos: Clínico/ Pediatra/ Ginecologista/ Cardiologista/ Oftalmologista
•Dentistas: atendimento preventivo e/ou atendimento curativo
•Enfermagem: Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem
•Farmacêutico
•Psicólogo 
•Fisioterapeuta
•Assessoria Jurídica
•Cabelereiro
•Manicure/ Esteticista / Massagista

Levando Jesus através do Social!

Obs.: A intercessão precisa acontecer antes e durante o evento.
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 Cada profissional voluntário deverá providenciar os seus respectivos materiais e 
ferramentas de trabalho, ficando sob a responsabilidade da Igreja Local apenas a logística 
do evento ou em caso que o profissional não tenha recursos para levar os materiais, a Igreja 
Local poderá ajudar com esses materiais.

 É importante durante o evento a presença do Pastor Titular ou Pastor Auxiliar para o 
Aconselhamento Pastoral.

 Lembrando que a escolha dos profissionais e dos serviços que serão prestados à 
comunidade ficará a critério de cada Igreja Local. Assim como a data e horário de atendimento 
do projeto.

 IMPORTANTE: Cada voluntário que trabalhar neste dia do Projeto Lucas, precisa 
assinar o termo de voluntariado. Este termo encontra-se no site da SGAF (Secretaria Geral 
de Administração e Finanças) da IEQ - www.sgaf.org.br

 Não é aconselhável que o projeto tenha envolvimento político, a fim de evitar qualquer 
objeção por parte da comunidade, quanto ao verdadeiro propósito da Igreja Local. 

 Outras Atividades que podem ser desenvolvidas:

•Bazar Beneficente
•Doações de Cestas Básicas e/ou Alimentos
•Brincadeiras como Escorregador Inflável, Pula-Pula
•Distribuição de doces e brinquedos para às crianças

 Para essas atividades é preciso também uma equipe bem preparada.
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O QUE FAZER?

EVANGELISMO
ATRAVÉS DA INTERCESSÃO

AME SUA CIDADE,
ORE POR ELA
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O QUE FAZER?

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

INTERCESSÃO MISSIONÁRIA



Vigília de Oração

 Interceder pela obra missionária a nível local, nacional e global. Enfatizando o “Dia de 
Evangelização Mundial”, onde cristãos do mundo inteiro estarão envolvidos nas estratégias 
de evangelização.

 Para isso é preciso despertar a Igreja Local e seus membros, por meio dos Grupos 
Missionários (G.M.M., G.M.H., G.M.A., G.M.J.). Despertando-os para o compromisso 
permanente da oração intercessória pela obra missionária, pelas nações e povos da Terra.

“Muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios 
pés, mas poderão alcança-los com seus joelhos.” ADONIRAN JUDSON – Missionário na 

Birmânia (1813-1831)

Passos:

Divulgar a Vigília junto o Dia de Evangelização Mundial com pelo menos um mês de 
antecedência. Preparando o ambiente espiritual para todos os envolvidos, (Pastores, 
membros e pessoas que serão alcançadas e evangelizadas na semana e no dia Global 
de Evangelização);

Mobilizar e treinar uma equipe para realização da Vigília local com toda membresia;

Selecionar cânticos com a temática de missões;

Objetivo Geral

Convidar um preletor (a) que seja apaixonado (a) por evangelização e missões, ou 
uma pessoa que seja líder na área de intercessão;

Convidar toda membresia e incentivar a importância de se preparar espiritualmente 
para realizar esse trabalho;

Decorar o lugar onde será feita a vigília. Use as bandeiras da cidade, do estado, do 
Brasil e das Nações.

Programação

23h. - Abertura: Boas vindas/Oração Inicial;

40 min. – Louvor: Cânticos referentes a missões;

15 min. – Oração.

Intercessão Missionária
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Alvo – Cidade Local1°
 Todos os participantes colocam as mãos na bandeira da Cidade Local, passando 
a bandeira de mãos em mãos e cada participante lança uma palavra de benção sobre a 
cidade. Deverá terminar na mão do líder que dirigirá a oração intercedendo pela Prefeitura 
e todos os departamentos da cidade local;

15 min. – Oração.

Alvo – Brasil2°
 Dividir os participantes em cinco grupos, formando cinco círculos. Cada círculo orará 
especificamente por uma região do Brasil: orando pela evangelização na região, orando 
pela economia, política, governo estadual e prefeituras, saúde, educação, etc.;

15 min. – Oração.

Alvo – Ação das Igrejas locais da Cidade no Dia da Evangelização Mundial3°
 Explique quais ações a igreja realizará neste dia especial para que todos possam 
orar.

Alvo – Mundo (Nações e Povos da Terra)4°
 Levantar um clamor pelas Nações da Terra, de acordo com as respectivas bandeiras 
usadas na decoração. 

 Momento Missionário Quadrangular: coloque os slides dos missionários que estão 
no campo, enviados pela Igreja do Evangelho Quadrangular, por meio das ofertas do 3º 
Domingo de Missões. Aproveite esse momento e explique a importância do Culto de Missões 
para sua Igreja Local.

 Distribua o cartão dos nossos missionários para cada participante e façam orações 
individuais, orando pelos pedidos dos mesmos.

 Faça um período especial de oração pelo Dia de Evangelização Mundial que 
acontecerá em muitas nações da terra.

15 min. Intervalo – Lanche rápido

50 min. – Pregação - Convidar um preletor (a) que seja apaixonado (a) por 
missões, e evangelização. Ou uma pessoa que seja líder na área de intercessão;
30 min.- Ministração - Oração e busca individual. Momento particular de cada 
participante com Deus;
15 min.- Oferta Missionária. 
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Desafiar cada participante a dar sua oferta de amor ao campo missionário.

Sugestão

Rodízio de Oração

“Rodízio de Oração” é um sistema de oração em grupos aproveitando como espaço para 
sua realização, os quatros cantos do salão e sua duração são de duas horas.

Divida os participantes agora em quatro grupos, para isto distribua pequenas 
tiras de papel em quatro cores, de tal forma que fiquem divididos em quatro 
equipes. Equipe Vermelha, Amarela, Azul e Roxa;

Nomeie um líder para cada equipe, o qual irá dirigir os grupos nas trocas;

Como o próprio nome já orienta, a equipe irá fazer um rodízio passando, pelas 
quatros estações, 20 a 30 minutos em cada lugar (defina esse tempo antes de 
iniciar o rodízio);

O Coordenador fica responsável de avisar com um sinal, quando o tempo esgotar;
A troca deve ser simultânea;

Todos devem passar pelas quatros estações.

Temas para as Quatros Estações

Nações e Povos da Terra;

Missionários;

Evangelização na semana e no dia Global de Evangelização;

Trabalhos Locais, Estaduais, Nacionais da IEQ.

“Os homens podem negar nossos apelos, rejeitar nossos conceitos, menosprezar nossas 
pregações, opor-se aos nossos argumentos, mas nunca poderão fazer nada contra nossas 
orações.”

20min. – Louvor

20min. – Encerramento

 Oração de encerramento e entrega de cartão de oração com pedidos para intercessão 
diária pelo Dia Global de Evangelização.

“As orações permitem que recebamos orientação do Pai para que a obra prossiga, para 
que portas se abram, barreiras caiam por Terra, corações se quebrantem, e mais línguas 

confessem Jesus como Salvador”. John Knox
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O QUE FAZER?

PROGRAMA PARA
EVANGELIZAÇÃO

MISSÕES COM CRIANÇAS
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