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IGREJA CRISTÃ MARANATA

Vila Velha/ES, 10 de setembro de 2015

CIRCULAR

N.º 053/15

EVANGELIZAÇÃO DE CRIANÇAS, INTERMEDIÁRIOS E ADOLESCENTES
Comunicamos aos pastores e igrejas as orientações para o mês de Outubro, referentes à
evangelização que envolve as classes de crianças, intermediários e adolescentes.
Comemoramos no mês de outubro, conforme orientação do Senhor, a Festa da Dedicação. Foi
nesse mês, em 1967, que conhecemos a Obra do Espírito Santo, a qual chegou até nós como fruto
de oração.
Foi no mês de outubro (mês de Etanim) que Salomão consagrou o Templo, e nesse mês
também Deus usou Lutero para fazer a Reforma Protestante na Idade Média.
1. Escola Bíblica Dominical
Para a Escola Bíblica Dominical o tema será: A FESTA DA DEDICAÇÃO. O objetivo das aulas
é conscientizar as classes quanto às festas orientadas pelo Senhor a Israel e a sua aplicação
profética na vida da igreja.
As aulas a serem ministradas pelas professoras de crianças, intermediários e adolescentes, em
suas respectivas classes, estão especificadas no quadro a seguir:

Dia

Assunto

04/10

As Festas de Israel

Textos
Fundamental
I Co 5:7

11/10

A Festa da Dedicação da Obra do Espírito Santo

I Rs 8:2

18/10

A Alegria da Salvação

Is 12:3

25/10

A Festa dos Tabernáculos

Lv 23:34 e 43

O material para as aulas será disponibilizado pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética na
segunda quinzena de setembro de 2015.
2. O Culto de Evangelização
O tema para a evangelização do mês de Outubro é: Jesus, a Fonte das Águas vivas.
A critério das regiões e ministérios, o culto de evangelização poderá ser realizado na própria
igreja ou nos polos (em local a ser definido pela região e ministério local).
2.1. Culto de evangelização nas igrejas
Caso a opção seja pelo culto de evangelização nas igrejas, deverá ser realizado no domingo,
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1º de novembro, às 19:30 horas, conforme orientações a seguir:


A abertura será realizada pelo Pastor ou Obreiro designado, o qual cumprimentará toda a
igreja, saudando com a paz do Senhor e dando as boas-vindas a todos os presentes. Logo
após, fará o clamor pelo sangue de Jesus e passará a direção para a Professora que conduzirá
o louvor.



A mensagem, a ser enviada pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética, até a primeira semana do
mês de outubro, será ministrada por outra Professora, definida pelo Pastor.



Ao término da mensagem, o Pastor assumirá novamente o púlpito para a entrega dos dons,
encerramento do culto com a bênção apostólica e assistência aos visitantes.

2.2. Culto de evangelização nos polos
Caso a opção seja pelo culto de evangelização nos polos, deverá ser realizado dentro do
mês de outubro, preferencialmente no sábado ou domingo, em horário não coincidente com o
horário do culto da igreja, e em data a ser definida pela Coordenação da Região e ministérios.
Com a finalidade de diminuir os deslocamentos e facilitar o acesso aos visitantes, sugere-se
que seja escolhida a igreja mais central do polo, observando-se todos os cuidados relativos à
segurança, e com a devida autorização dos pais para o deslocamento das crianças, intermediários
e adolescentes.
A condução do culto deverá ser feita da forma orientada no item 2.1 (culto de evangelização
nas igrejas).
3. Experiências e testemunhos
As regiões encaminharão um relatório das experiências e testemunhos à Comissão de
Doutrina, Fé e Ética, após a realização dos eventos.
Será

disponibilizado

na

página

http://serviços.presbiterio.org.br

um

formulário

para

preenchimento pela Coordenação da região referente ao quantitativo de pessoas presentes na
evangelização.
Todos os assuntos referentes ao ensino de crianças, intermediários e adolescentes deverão
ser tratados pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética, por meio do email:
comissaodedoutrina@presbiterio.org.br.
A Paz do Senhor
Comissão de Doutrina, Fé e Ética.

