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Alcance de fora das soluções da juventude 

Fornece os recursos de equipamento e de ponta Necessários para criar um ministério 

juvenil focado em Jesus para cada geração mais jovem Público na igreja: 

• Pastor • Pastor juvenil • País • Ministro das Crianças • Voluntários • Alunos 

Nossa visão 

Jesus para a próxima geração! 

Nossa missão 

Para equipar e multiplicar líderes globalmente 

Que influenciam a geração mais jovem a seguir Jesus 

Nossa Estratégia 

O Ministério da Juventude focado em Jesus oferece uma mudança de paradigma no 

ministério para a geração mais jovem que te leva a. . . 

• Aprofundar-se na intimidade com Cristo 

• Ore com paixão pela presença e poder de Deus 

• Construir líderes para um ministério aprofundado e de longo prazo 

• Discípulo dos alunos para avançar para a maturidade em Cristo 

• Penetrar a cultura através de relacionamentos 

• Projete oportunidades de alcance para alcançar estudantes para Cristo 

Nosso Escopo (ambiente) 

Globalmente alcançar equipa de  líderes da geração mais jovem em mais de trinta países. 

A National Reach Out oferece treinamento e recursos para os sectores urbano, suburbano e 

Jovens líderes de gerações rurais em uma igreja ou com uma rede de igrejas. 

Para mais informações sobre a Reach Out Youth Solutions, acesse www.reach-out.org. 
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Introdução 

Deus tem a geração mais jovem em Seu coração! 

E Ele os colocou em seu coração, também! 

 

Sabemos que alcançar, equipar e mobilizar a geração mais jovem para Jesus Cristo é uma 

prioridade muito alta para a igreja. 

 

Pois ninguém pode estabelecer outra fundação além daquela que já existe que é Jesus 

Cristo. 

 

Mas como buscamos isso de uma maneira que reflecte o ministério de Jesus como modelo? 

 

Através do Ministério da Juventude Focado em Jesus! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pois ninguém pode estabelecer outra fundação além daquela já que é Jesus Cristo. 

1 Coríntios 3:11  

As pessoas trouxeram crianças a Jesus, esperando que ele pudesse tocar eles. Os 

discípulos os espantaram. Mas Jesus estava irado e Que eles saibam: "Não empurre essas 

crianças para longe. Nunca Entre eles e eu. Essas crianças estão no Centro da vida no 

reino. Marque isto: A menos que você aceite O Reino de Deus na simplicidade de uma 

criança, você nunca entrará. "Então, reunindo as crianças em seus braços, ele colocou 

suas mãos De bênção sobre eles. 

Marcos 10: 13-16 (A Mensagem) 
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JESUS-FOCUSED YOUTH MINISTRY 

Como  aproveitar ao máximo 

Quando você completa a Pastoral Juvenil Focada em Jesus, a esperança é que seu 

ministério será totalmente original. Nosso desejo não é que todos os ministérios com uma o  

ministério juvenil tem o mesmo aspecto. Na verdade, nosso sonho é exactamente o oposto. 

Nós esperamos seu ministério tem o toque único de Deus sobre ele para que ele se torne 

como nenhum outro ministério em qualquer lugar. Por quê? Porque é a expressão única de 

Deus através de você e sua igreja. 

O Ministério da Juventude Focado em Jesus dá-lhe uma visão de "grande figura" de como 

Jesus ministério e como você pode aplicar o que Ele fez em seu ministério. Em essência, 

éesqueleto ao qual você irá adicionar músculos. É a casa que você vai decorar. Aqui você 

tem os pinos em que você pode pendurar seu ministério inteiro. 

Se você nunca usou nossos recursos ou não está familiarizado com essa abordagem, 

considere isso como uma introdução. Você vai encontrar tudo que você precisa para 

começar. 

Se você usou nossos materiais ou participou de qualquer uma de nossas oportunidades de 

treinamento, use este notebook para implementação. Ele irá ajudá-lo a realinhar suas 

prioridades, afirmar o seu trabalho, e ajustar o seu ministério. 

Se você levar a sério o desafio de equipar outros líderes de jovens, sua ferramenta de 

treinamento transferível. 

Como passar por este treinamento pessoalmente 

1. Com o planejador de horários, bloqueie oito intervalos de tempo de uma hora 

cada.Você pode agendar uma vez por semana, uma vez por dia; Ou se você estiver 

em maratonas, você pode querer tentar fazer isso ao longo de dois ou três dias. 

Fielmente manter essas nomeações com você mesmo. 

2. Participe com cada sessão. Durante o horário marcado, desligue o telefone. Eliminar 

distracções. Em seguida, leia cada a meta para o plano de acção. Ouça o que Deus está 

dizendo para você. Levar Notas. Publique seus pensamentos e orações. Não apressar este 

processo. 

3. Baixe os CDs gratuitos em www.reach-out.org. Ouvi-los várias vezes. 
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Introdução 

4. Tomar as medidas apropriadas usando o Plano de Acção. Este material não é concebido 

como um exercício de cabeça. Em vez disso, fornece visão e tangível, medidas 

mensuráveis para perseguir sua visão. 

5. Aja imediatamente sobre uma ou duas prioridades que você acredita serem mais 

importante.  

Como tomar outros líderes através deste treinamento 

Ao interagir com o Ministério da Juventude Focado em Jesus, você descobrirá rapidamente 

o fundamento essencial para o seu ministério será o desenvolvimento de uma Liderança 

Equipe. Você pode adaptar este treinamento facilmente para criar visão e direcção para seu 

Voluntários. 

Você pode usar este treinamento em um retiro ou em várias sessões autônomas para 

Expressar sua visão e incentivar seus líderes a descobrir sua própria visão de ministério 

com a geração mais jovem. Para apresentar isso aos seus voluntários, pais, e líderes 

estudantis, considere os seguintes pontos. 

1. Torne-se muito familiarizado com este material. Tomar notas e complementar esta 

ensinando com suas próprias histórias e ilustrações. 

2. Decidir sobre o local de treinamento. Se possível, planeje realizar as reuniões em sua 

casa ou na casa de um dos membros do grupo. Reunião no informal de uma sala de estar 

ou em torno de uma mesa de sala de jantar cria um ambiente descontraído. 

3. Defina um limite de tempo para cada reunião. Plano para 1 a 1-1 / 2 horas cada sessão: 

15 minutos para orar, rever e / ou compartilhar, 45 minutos para o apresentação e 

discussão, então 15 minutos para orar pelos alunos. 

4. Fornecer materiais. Compre cópias de Jesus-Focused Youth Ministry Para sua equipe. 

Peça cópias deste caderno e de outros recursos Www.reach-out.org. 

5. Prepare-se cuidadosamente. Comece sua preparação para conduzir as sessões bem 

avançar. 
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JESUS-FOCUSED YOUTH MINISTRY 

6. Comece na hora certa. Honre o compromisso que seus líderes fizeram. 

7. Mantenha as discussões no caminho certo. Faça perguntas claras e concisas. Respeito 

Comentários de cada pessoa. Fique perto das Escrituras. Desafio banal ou Respostas 

superficiais. Pergunte. Certifique-se que todos participam. 

8. Enfatizar a aplicação. No final de cada sessão, deixe tempo suficiente para Seu grupo 

para reflectir e escrever no Plano de Acção. Em seguida, dê-lhes a oportunidade de discutir 

o que eles escreveram. Peça-lhes para seleccionar um acção que tomarão durante a semana. 

Atribua-lhes parceiros de prestação de contas para encorajar uns aos outros entre as 

sessões. 

 Para dar os próximos passos para investir na sua Equipa de Liderança, encomende a Série 

de Líderes 3-livro conjunto: Uma caminhada pessoal com Jesus Cristo, uma visão para a 

vida e o ministério, e ferramentas essenciais para estudantes principais. Vamos para 

Www.reach-out.org. 

Minha oração por você 

Eu continuo pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, Pode dar-

lhe o Espírito de sabedoria e revelação, para que você possa saber Ele melhor. Rezo 

também para que os olhos de seu coração possam ser iluminados Para que possais 

conhecer a esperança à qual ele vos chamou, as riquezas De sua herança gloriosa nos 

santos, e seu poder incomparavelmente grande Para nós que acreditamos.  

Efésios 1: 17-19a 
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Observe a imagem principal 

Sessão 1 

 Jesus Foco 

Olhando através dos Evangelhos, podemos ver que Jesus seguiu um padrão dinâmico do 

ministério. Ele explicou isso depois que os fariseus o acusaram de Sábado e depois que Ele 

agravou as coisas fazendo-se igual a Deus.  

 

Digo-vos a verdade, o Filho não pode fazer nada por si mesmo; Ele pode fazer Somente o 

que vê seu pai fazer, porque o que quer que o pai O Filho também o faz. 

João 5:19 

Em íntima comunhão com Seu Pai, Jesus recebeu Suas instruções de Sua Pai e segui-los. 

Isso fez o que Ele fez todos os dias não só dinâmico Mas também único. Uma coisa 

podemos dizer com certeza sobre nossos ministérios: Deus quer Dinâmico e único, 

baseado em um relacionamento íntimo com Ele. O Resultado do processo de equiparação 

do Ministério da Juventude Não criar um ministério que se pareça com o ministério de 

todos os outros, mas Construir algo único e dinâmico, impulsionado por uma perseguição 

apaixonada de Jesus. Isso vem de um coração que deseja ver o que o Pai está fazendo e 

então Fazendo. 

 

 Jesus olhou para o Pai. E olhamos para Jesus. Quando olhamos, o que fazemos Vejo? 

Vemos um padrão que ocorre repetidamente no que Jesus fez. Nós descobrimos Princípios 

pelos quais Jesus operou, que nos dão direcção para como estamos Nossos ministérios. 

Nunca rígido ou rude, nunca colocando seu pai em uma caixa, Jesus, no entanto, tinha uma 

estratégia. Como era? 

 

Jesus obedeceu a Seu Pai. A experiência de Jesus agonizante no jardim de Getsêmani 

tipifica Sua obediência a Seu Pai. A experiência de Jesus desafia Obedecer. 
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MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

Jesus investiu em Seus discípulos. Com apenas observação casual, podemos ver o  

investimento que Jesus fez nos doze discípulos. Durante três anos, Ele os levou Através da 

formação de liderança mais intensiva já concebida. Ele os levou a Esvaziar-se de si mesmo 

e ser cheio de Seu Espírito. Ele os levou com Ele Para experimentar o ministério e, em 

seguida, apoiou-os como eles tentaram sua mão para ele. Dentro Fazendo isso, Ele os 

levou a pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração e os cativos livres. Em 

última análise, Ele capacitou-os para realizarem o que tinham visto nEle de maneira única 

e única. Como resultado, Ele construiu uma equipe de líderes que virou o mundo de cabeça 

para baixo.  

Os discípulos de Jesus, por sua vez, investiram suas vidas em outros. A multiplicação 

dinâmica O efeito de investir na vida dos outros através do discípulas foi o coração do 

Ministério de Jesus e, portanto, da igreja primitiva. As pessoas investem em pessoas para 

O Reino de Deus. Isso impulsionou a igreja como uma força poderosa que Mudou as 

pessoas ao seu redor e, eventualmente, mudou o mundo. Investir Em um pequeno grupo de 

"seguidores de Jesus" para discipular-los para se tornarem "Jesus Ministros "ainda é o 

melhor de todos os ministérios possíveis. E, se feito como Jesus o fez, Disciplinar os outros 

não só irá mudar as pessoas envolvidas, mas, com o tempo, também Mudar o nosso 

mundo. 

Mudar o seu mundo com as boas novas do Evangelho tornou-se uma prioridade para os 

discípulos na igreja primitiva porque eles viram quão importante Foi para Jesus. Ele rasgou 

todas as cercas e criou um campo de igualdade Por andar com as prostitutas, os leprosos, 

os pobres, coxos e cegos. Para nós, Como Jesus, discipular os outros sempre leva as 

pessoas à maturidade e Maturidade em ministério fora dos muros da igreja. 

Para Jesus, esse ministério atraiu uma multidão. Ensino, cura, pregação, expulsão Cinco 

mil com cinco pães e dois peixes. Não importava o que Ele fizesse; Jesus era o foco da 

atenção! Não era sobre Os discípulos ou o método de fazer discípulos. Não foi sobre a 

incrível Milagres, o ensino profundo, ou qualquer outra coisa. Era sobre Jesus! Quem ele 

Era e o que Ele veio fazer era o núcleo. Isso é o que precisamos na igreja Ministério 

juvenil focado em Jesus. Qualquer outro tipo de ministério nos deixará Vazio e insatisfeito 

se, como Jesus, desejamos fazer uma marca para a eternidade que Nunca será apagado, 

então faremos de Jesus o foco. 
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PERGUNTAS DIFÍCEIS 

Para ter um olhar honesto para onde estamos não vem fácil para a maioria de nós. Mas 

saber onde estamos é a única maneira de chegar onde queremos estar. então pergunte Você 

mesmo essas perguntas difíceis para descobrir como Jesus-focado você é. Responda Estes 

em uma escala de 1 a 10: 1 é o mais baixo, 10 é o mais alto. 

1. Como você avalia a quantidade de tempo e atenção focada que você dá para Perseguir a 

intimidade com Jesus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Até que ponto você, seus voluntários, pais e alunos Um tempo e lugar consistentes para 

orar com uns e para os outros e para Estudantes que precisam de Jesus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Quão comprometidos estão seus voluntários adultos com Jesus, entre si e com Um 

ministério relacional para os alunos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Que percentagem dos crentes em seu ministério estão envolvidos em uma Intensivo, 

dedicado, discipulado em curso? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Qual a percentagem de voluntários e alunos que se vêem como Influência activa para 

Jesus no campus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Qual a percentagem do número total de alunos na sua última extensão Oportunidade 

eram não crentes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Responder a estas perguntas honestamente fará com que você dê uma olhada séria em seu 

Ministério da juventude. Felizmente, o resultado será que essas perguntas vão fazer você 

Com fome de mudança. Em cada sessão a seguir, você terá a oportunidade de Reflectir 

sobre mais questões relacionadas com essa sessão em particular. 
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MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

 

PRINCÍPIOS DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 

Como capturamos a visão para 

Ministério da Juventude Focado em Jesus? 

 

Descubra a Visão 

Olhe para Mateus 9: 35-38. Nesta passagem, encontramos pistas que nos levam a 

descobrir. A visão para a Pastoral juvenil centrada em Jesus. 

Jesus passou por todas as cidades e aldeias, ensinando em suas Sinagogas, pregação das 

boas novas do reino e cura todas as doenças e enfermidades. Quando viu as multidões, 

compaixão por eles, porque eles eram assediados e desamparados, como. Ovelhas sem 

pastor. Então ele disse aos seus discípulos: "A colheita É abundante, mas os trabalhadores 

são poucos. Pergunte ao Senhor da colheita, Portanto, enviar trabalhadores para o seu 

campo de colheita "  

Mateus 9: 35-38 

 

Que pistas você vê sobre como Jesus lidou com as pessoas nos versículos 35-36? 

 

 

Que pistas Jesus deu aos Seus discípulos sobre Sua visão quando Ele instruiu Os 

versículos 37-38? 

 

 

Um estudo rápido ou uma pesquisa aprofundada dos quatro Evangelhos leva a 

fundamentos simples. Que vemos vivida na vida de Cristo. Leia Marcos 1-4, ou leia os 

quatro evangelhos. Todos os caminhos levam à mesma abordagem, simples, sobre a 

qual Jesus operou sua vida e ministério. E cada página tem um foco de Jesus! 
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Veja a Imagem Grande 

Sessão 1 

Descreva a geração mais nova 

Como Jesus descreveu a "multidão" ao seu redor em Mateus 9:37? 

 

Como você definiria estas palavras à luz da cultura juvenil de hoje? 

 

Assediado 

 

Desamparado 

 

Carneiro sem pastor 

A pesquisa mostra que Jesus retratou com precisão a geração mais jovem hoje Com Sua 

descrição. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CADA 24 HORAS. . . 

17.297 Estudantes são suspensos da escola    367 estudantes são presos por abuso de drogas 

7.883 Estudantes são denunciados abusados ou negligenciados   180 estudantes são presos por crimes 

violentos 

4.248 Estudantes são presos                                         9 estudantes são vítimas de homicídio 

2.861 Alunos abandonam a escola                               5 estudantes se suicidam 

1.329 Bebés nascem de mães adolescentes 1 estudante morre de infecção pelo HIV 

* Baseado em cálculos por dia escolar (180 dias de sete horas cada) © Children's Defense Fund 
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MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

Coloque um nome com os números 

Encontre a palavra que Jesus usou em Mateus 9:36 para descrever como Ele se sentiu 

Pessoas ao seu redor. 

Escreva o nome de uma pessoa jovem que você conhece e que se encaixa na descrição 

de Jesus. 

Descreva essa pessoa por estilo de vida, atitudes, hábitos, escolhas e actividades. 

Você se sente para com aquele estudante como Jesus se sentia em relação às pessoas 

ao Seu redor? 

Escreva sua oração para aquele adolescente. 

Aplique cada um dos elementos que aprendeu no Ministério da Juventude. Alcançar aquele 

adolescente - e outros como ele ou ela - para Cristo. 

 

Veja como você faz a diferença 

Dê uma olhada em Mateus 9:38. Falando a Seus discípulos, Jesus claramente estabelece a 

estratégia para fazer a diferença na vida das pessoas que estão "Como uma ovelha sem 

pastor" Observe a simplicidade de sua abordagem. 

 

Jesus: "Pergunte ao Senhor da colheita. . . Para enviar trabalhadores. . . Em seu 

campo de colheita ". 
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AÇÃO   PRAY   

Perseguir Jesus                 

EQUIP   

para multiplicar 

líderes                           

P EVANGELIZE 

para alcançar pessoas 

ESTRATÉGIA Aprofundar com 

Cristo 

 

Ore com Paixão 

Construir Lideranças 

 

 

Discípulo 

Penetrar na Cultura 

Os alunos criam 

Oportunidades de alcançar 

outros 



Sessão 1 - Veja o quadro geral 

 

Visualize a Imagem Grande 

                                                                          

Criar Oportunidades de alcançar outros, 

Penetrar na cultura, Preparar os 

discipulos, organizar a liderança, Orar 

com paixao e amor, ter a cominhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que vemos o quadro geral, podemos realisticamente visualizar não só como 

construir um ministério da igreja, mas também como é possível perseguir o objectivo de 

alcançar estudante em cada escola com um relacionamento que muda a vida com Jesus. 
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MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

Reflicta sobre a imagem grande 

Esta estratégia focada em Jesus de Mateus 9: 35-38 baseia-se em seis Elementos que Jesus 

demonstra consistentemente ao longo dos quatro Evangelhos. Reflicta sobre como esses 

elementos podem se tornar mais profundamente enraizados em sua vida E ministério. 

Vá mais fundo com Cristo 

Como você aprofunda seu relacionamento com Jesus? Prosseguir um íntimo e um 

Relacionamento apaixonado com Jesus, e então viver essa relação por Obedecendo a 

Cristo, reflectindo Seu carácter para os que estão ao seu redor (Marcos 1: 7-8). 

Ore com paixão 

Como você reza a presença e o poder de Deus em seu ministério? Crie um Estratégia de 

oração específica que envolve você, seus voluntários, pais e Alunos (Mateus 18: 18-20). 

Crie Líderes 

Como você constrói líderes de qualidade para um ministério aprofundado e de longo 

prazo? Equipar Adultos que têm o coração e as habilidades para alcançar e discípulas 

estudantes (Marcos 1: 16-20). 

Discípulo Estudantes 

Como você discípulo estudantes para desenvolver paixão espiritual e tornar-se espiritual 

Influenciadores com seus amigos? Desafie os alunos a avançarem para a maturidade 

Relacionamento com Jesus através de pequenos relacionamentos de discípulas de grupo 

(Marcos 3: 13-15). 

Penetrar a Cultura 

Como você motiva e mobiliza seus líderes, pais e alunos para Penetrar na cultura 

estudantil? Ir onde os alunos estão passando o tempo em seus Mundo e equipá-los para 

alcançar seus amigos em sua cultura (Marcos 1: 40-42). 

Criar oportunidades de divulgação 

Como você cria oportunidades de divulgação para que os alunos alcancem seus amigos? 

Criar experiências culturalmente relevantes para que os alunos tragam seus Amigos para 

descobrir Jesus (Marcos 4: 1-2). 
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SESSÃO 1 - VEJA O QUADRO GERAL 

Passos Práticos 

Ao ver o quadro geral de um Ministério da Juventude focado em Jesus, você Compreendeu 

o conceito geral. 

Tome estas etapas práticas para capturar o retrato grande para sua própria visão. 

• Memorize Mateus 9: 35-38. Diga-o repetidamente até que você o gravou Em sua mente e 

coração. 

• Coloque uma foto do aluno cujo nome você escreveu como "assediado e Impotente, como 

ovelhas sem pastor ", neste caderno para lembrá-lo de Seu público-alvo. 

• Preencha o gráfico na página seguinte para avaliar quais as actividades actuais em seu 

ministério contribuem para os elementos do Ministério da Juventude Focados em Jesus e 

quais não servem. Comece fazendo uma lista de suas actividades página. Em seguida, 

coloque uma marca de verificação na coluna "NÃO CABE" coluna. 

As sessões 2-7 considerarão cada elemento do Ministério da Juventude Maior 

profundidade e irá guiá-lo para ver a visão de Jesus para o seu ministério mais claramente. 
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MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

ORAR, EQUIPAR, EVANGELIZAR 

 

Actividades 

actuais ou 

ministérios 

 

Oração  Prepare equipe Evangelização  Não 

serve Vá 

mais 

fundo 

com 

Cristo 

Ore 

com 

paixão 

 

Crie 

Líderes 

 

Orientar 

Estudantes 

Discípulos 

 

Penetrar 

na 

cultura 

 

Criar 

Oportunidades 

de alcançar 

outros 
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VÁ MAIS FUNDO COM CRISTO 

Sessão 2 

 

Jesus Foco 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos chamam a ir mais fundo! 

Deus Pai. "No começo, Deus ...", a Bíblia começa. Antes do tempo, Deus estava! Quando 

o tempo começou, Ele criou tudo - "os céus ea terra" (Gênesis 1: 1). Desde a criação, Deus 

é, agora, no presente, o criação. O salmista expressou assim: "O Senhor estabeleceu a sua 

trono no céu, e seu reino governa sobre todos "(Salmo 103: 19). Esse tema É repetida em 

toda a Bíblia. Por exemplo, Paulo escreve em Efésios 4: 6 que Ele é "um só Deus e Pai de 

todos, que é sobre todos e através de todos e em todos". Além disso, a Bíblia indica que 

Deus será. No futuro, Ele continuará reinar. O apóstolo João escreveu sobre Ele: "Então eu 

ouvi cada criatura o céu e a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, 

Cantar: "Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja louvado e Glória e poder, 

para todo o sempre! ' "(Apocalipse 5:13). Deus governa e reina Sobre Sua criação e Suas 

criaturas. 

 Deus, o Filho. Deus Pai colocou toda a Sua autoridade em Jesus. "Toda autoridade em O 

céu e na terra me foi dado ", afirmou Jesus (Mateus 28:18).  O apóstolo Paulo 

repetidamente expressou a autoridade final de Jesus. Na sua carta à Efésios, Paulo descreve 

esse poder autoritário.  

 

 Esse poder é como o trabalho de sua poderosa força, que ele exerceu em Cristo quando o 

ressuscitou dos mortos e o sua mão direita nos reinos celestiais, muito acima de toda 

regra e autoridade, Poder e domínio, e todos os títulos que podem ser dados, não apenas 

Presente, mas também no futuro. E Deus colocou todas as coisas Sob seus pés e nomeou-o 

para ser cabeça sobre tudo para o Igreja. . . . 

Efésios 1: 19-22 
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Explicando quem é Jesus, o escritor de Hebreus descreve o Filho em Hebreus 1: 3 como: 

• Herdeiro - Seu Pai designou Jesus "herdeiro de todas as coisas". 

• Criador - Jesus, com Deus e o Espírito Santo, "fez o universo". 

• Reflector - Jesus nos expressa "o resplendor da glória de Deus." Jesus É a imagem 

espelhada de Deus: "a representação exacta do seu ser". 

• Sustentador - Cada segundo, todo sistema do universo que Jesus tem Juntos "por sua 

poderosa palavra". 

• Purificador - Ao se submeter à morte na cruz, Jesus forneceu "Purificação pelos 

pecados". 

• Governante - Após a ressurreição, Jesus "sentou-se à direita de Majestade no céu ", onde 

Ele governa e reina. Sem dúvida, Jesus é o Senhor! E um dia "no nome de Jesus todo 

joelho Deve se curvar. . .  E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para o Glória 

de Deus Pai "(Filipenses 2: 10-11).  

Deus, o Espírito Santo. O Filho, então, introduziu o Espírito Santo para viver em nós, para 

que podemos entender quem é Deus, o que Jesus fez por nós e como viver no poder do 

Espírito. O apóstolo Paulo nos diz: "Porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu 

Filho em nossos corações, o Espírito que clama: 'Abba [Papai] Pai "(Gálatas 4: 6).  E 

porque somos filhos, não somos mais escravos pecado. Em vez disso, "Deus também te fez 

herdeiro" (Gálatas 4: 7).  

Porque o Espírito Santo vive em nós, Ele abundantemente fornece a paixão para Perseguir 

Jesus, o poder de viver da maneira que Ele quer que vivamos, ea promessa De tudo o que 

Ele tem para nós na eternidade. Uma vez que isso é verdade, o apóstolo Paulo desafia Nós, 

"assim eu digo, viva pelo Espírito e você não satisfará os desejos do pecador Natureza ... 

Visto que vivemos pelo Espírito, sigamos o passo do Espírito "(Gálatas 5:16, 25). 

Podemos concluir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinam sobre o Universo inteiro; E 

isso inclui reinando sobre nós. Porque somos filhos E filhas de Deus, tendo entrado em um 

relacionamento íntimo com Ele, Nós escolhemos viver sob o governo de Deus e reinar - o 

senhorio de Cristo. Nas nossas Decisões quotidianas, reconhecemos "Você é Deus e eu não 

sou!" Nós desejamos Submeter nossos pensamentos, emoções, atitudes e acções a Cristo. 
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Ó Deus, eu provei a tua bondade e tem satisfeito  e me sedento por mais. Sou 

dolorosamente consciente de minha necessidade de mais graça. Estou envergonhado da 

minha falta de desejo. Ó Deus, o Deus Triúno, quero desejar-te; Eu desejo ser preenchido 

com saudade; Tenho sede de ficar ainda mais sedento. Pela Graça de Deus. O senhorio de 

Jesus em nossas vidas significa que Ele está Íntimo, relacionamento pessoal com a gente. 

Para encontrar o nosso lugar e viver intimamente com Cristo, devemos escolher fazer o 

que Ele quer que façamos. Quando damos nossas esperanças, sonhos, desejos e decisões 

sobre a Ele em uma base diária, então podemos viver em sua presença momento a 

momento, apreciando-o! 

 

O apóstolo Paulo oferece uma imagem cristalina do que vivendo sob a vida de Jesus, 

Senhorio é como. Paulo tinha um "espinho na carne". Todos nós temos esses. 

Possivelmente isso se refere a coisas como fraqueza física, um relacionamento 

decepcionante, a perda de um ente querido, ou um hábito pecaminoso. Podemos preencher 

o espaço em branco. Deus usou as palavras de Paulo "Espinho" para criar contínuo nele. E 

Deus quer que experimentemos quebradiço também.  

 

Somente em nosso quebrantamento, nos submeteremos ao senhorio de Jesus. Paulo 

implorou-se ao Senhor para tirar o espinheiro. Mas Ele não fez! Em vez disso, Deus disse: 

"A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza" 2 Coríntios 12:9-

10). 

 

Em nosso quebrantamento, experimentamos a presença e o poder de Cristo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não vivemos a vida cristã em nossa própria força. Em vez disso, vivemos Graça - Sua 

capacidade sobrenatural em nós através de Sua Cruz e Ressurreição. Dentro Nosso 

quebrantamento, aprendemos a viver pela graça de Deus. Nessa graça, Ele libera Sua Poder 

em nós. Então, como Paulo, podemos dizer, Por isso, vou me gabar com mais prazer de 

minhas fraquezas, que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. É por isso que, pelo 

amor de Deus, nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, dificuldades. 

Pois quando estou fraco, então sou forte. 

A.W. Tozer 
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Convite à Intimidade. Deus, que governa e reina sobre o universo, profundamente ama-nos 

e deleita-se alegremente em nós. Mesmo agora, Ele está nos perseguindo 

apaixonadamente. Dentro Cristo, Ele abriu o caminho para que o perseguimos. Ele 

forneceu tudo precisamos conhecê-lo e amá-lo. Ele chama cada um de nós para "Amar o 

Senhor Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente 

"(Mateus 22:37). Diariamente, Ele nos convida a entrar nesse íntimo relacionamento com 

Ele e, sob o senhorio de Jesus, persegui-lo apaixonadamente. Como nós atravessamos cada 

dia com o desejo de ir mais fundo com Ele, então conheceremos Jesus pessoalmente como 

o Senhor! 

--------------------------------------------------------------------- 

Oração de Abandono 

Pai, eu me entrego em suas mãos; 

Faça comigo o que quiser. 

Tudo o que você pode fazer, eu lhe agradeço. 

Estou pronto para todos, 

Eu aceito tudo. 

 

Em suas mãos eu recomendo minha alma; 

Eu o ofereço com todo o amor do meu coração, 

Porque eu te amo, Senhor, 

E assim precisa me dar, 

Entregar-me em suas mãos, 

Sem reserva, 

E com confiança ilimitada, 

Porque tu és meu Pai. 

Amem 

Charles de Foucauld 
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PERGUNTAS DIFÍCEIS  

Responda a estas perguntas, avaliando-se em uma escala de 1-10. Como resultado da sua 

respostas, escreva um breve parágrafo descrevendo as decisões honestas e específicas que 

você necessita de fazer sobre sua intimidade com Jesus. 

 

1. Como você classificaria sua paixão por Deus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Como você avaliaria a paixão de Deus por você? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Até que ponto você realmente pensa que Deus o ama - mesmo com tudo o que Ele 

Sabe sobre você 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Quão puro são a sua mente, coração, vida e relacionamentos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Quão santo você é do ponto de vista de Deus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Em que nível você classificaria a intimidade que você e Deus têm juntos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minhas decisões honestas e específicas sobre o senhorio de Jesus em minha vida: 
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PRINCÍPIOS DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 

Como buscamos um relacionamento íntimo com Jesus que 

leva a um amor mais profundo por Ele? 

O objectivo: Amor 

Leia 1 Timóteo 1: 5 três vezes. Tome notas e defina as palavras abaixo. Adicionar uma 

visão do versículo cada vez que você lê-lo. Este versículo contém os elementos pessoais 

que precisamos para criar um caminho de intimidade com Jesus. 

O objectivo deste comando é o amor, que vem de um coração puro e uma boa 

consciência e uma fé sincera. 

1 Timóteo 1: 5 

 

O amor vem de. . . 

 

 

• Um coração puro 

 

 

• Uma boa consciência 

 

 

• Uma fé sincera 
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Rumo à Intimidade com Jesus 

Desafie-se com essas perguntas e reflicta sobre as Escrituras para o caminho para a 

intimidade com Jesus. 

Coração puro 

1. Tenho pensamentos impuros em relação ao sexo oposto? (2 Timóteo 2:22) 

 

2. Devo queixar-me, reclamar ou ter uma atitude crítica? (Filipenses 2: 14-15) 

 

Boa Consciência 

3. Respeito e honro meus pais e minha família? (Efésios 6: 1-4) 

 

4. A amargura ou o ressentimento me impedem de perdoar outra pessoa? 

(Mateus 6: 14-15) 

 

5. Ter tratado outra pessoa erradamente? (Mateus 5: 23-24) 

 

Fé sincera 

 

6. Devo mentir, roubar ou trapacear? (Colossenses 3: 9) 

 

7. Existe alguma área da minha vida em que Jesus não é o primeiro? (Mateus 6:33) 
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ETAPAS PRÁTICAS 

 

• Hoje, tome quinze minutos para reflectir e anotar todas as maneiras que Deus 

delícias em você. 

 

• Da página anterior, tome o assunto com o qual você luta mais e escreva seus passos 

de  obediência. Obediência nessa questão levará você Mais profundo em seu 

relacionamento com Cristo. 

 

• Uma vez que você age em uma questão, então vá para outra, perguntando a Deus 

quais obediência Ele quer que você tome. Repita este processo até ter tomado cada 

passo de obediência em cada questão. 

 

• Na secção "Perguntas Mais Frequentes", leia as cinco perguntas e respostas em "Ir 

mais fundo com Cristo." Você vai descobrir como receber e dar perdão, como 

mudar o comportamento errado, como lidar com o dominando problemas e como 

conhecer melhor Jesus. 

 

• Continue gastar tempo sozinho com Deus diariamente. Com o tempo, esse hábito 

Aprofundar sua intimidade com Jesus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A regra de ouro para o entendimento espiritual é não 

intelecto, mas obediência. Por trás da acção da obediência 

é a realidade de  Deus Todo-Poderoso. 

Oswald Chambers 
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 VÁ MAIS PROFUNDAMENTE COM FERRAMENTAS DE CRISTO 

Jesus não é igual 

Barry St.Clair leva você a um encontro apaixonado Com o Filho de Deus. Você vai 

conhecer Jesus para quem Ele realmente é. 

 

Em Jesus não  igual, você tomará a última "estrada "Você vai gostar de se tornar um 

melhor amigo de Jesus. 

 

Em  Jesus não igual Jornal, a viagem continua por 40 dias enquanto você viaja através de 

Jesus ' vida, morte, ressurreição, ascensão e segundo vinda. O que você pensa de Jesus será 

desafiado, e quem você é será mudado! 

 

Passando Tempo Sozinho Com Deus 

Como você pode aprofundar seu relacionamento com Jesus? Tempo! Assim como todos os 

outros relacionamentos, você começa a conhecer Jesus intimamente quando você passa 

tempo com Ele. Jesus quer se aproximar de você enquanto você desenha Perto dEle! Este 

livro irá ajudá-lo a passar o tempo Sozinho com Deus todos os dias como você: 

• Estude a Bíblia 

• Memorizar as Escrituras 

• Aprecie a oração 

• Comemorar o louvor 

• Agradeça 

• Confesse seus pecados 

Ore por si mesmo 

• Ore por outras pessoas 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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O Coração da Matéria 

A busca ao longo da vida de Dave Busby para seguir a Deus salta em cada página deste 

livro. Escrito por Dave quatro anos antes de sua morte, este livro mais de 50.000 cópias. 

Agora actualizado por sua esposa Lawanna, cada capítulo é precedido por excertos da obra 

de Dave nunca antes publicada revistas pessoais. Perguntas e discussão ideias para um 

estudo mais aprofundado seguir cada capítulo, tornando-o ideal para estudos bíblicos com 

todas as idades. 

 

Dave Busby era um mistério. No meio da fraqueza física de pacientes císticos fibrose, 

poliomielite, diabetes, doença cardíaca e doença hepática veio força que era prova viva de 

2 Coríntios 12:10: "Pois quando estou fraco, então eu sou forte ". Dizer que Jesus era a 

única esperança de Dave não era uma brincadeira, mas uma realidade diário. Não se 

surpreenda se você é profundamente afectado pela presença de Deus através dele enquanto 

você explora o coração da questão. 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 

 

Outras Leituras recomendadas: 

• Criança de Abba por Brennan Manning 

• Truefaced por Bill Thrall, 

Bruce McNicol e John Lynch 

• Espiritualidade Emocionalmente Saudável 

Por Peter Scazzero 

• O Romance Sagrado 

Por Brent Curtis e John Eldredge 
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PLANO DE AÇÃO 

 

Actualmente. . . O que você está fazendo para ir mais fundo com Cristo? 

 

 

Avançando.. . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar seu único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você ir mais fundo com Cristo? 

 

 

Que metas você estabelecerá para ir mais fundo com Cristo? 

 

 

Quem o responsabilizará por ir mais fundo com Cristo? 

 

 

Onde você vai encontrar Cristo para ir mais fundo com Ele? 

 

 

Quando você vai tirar tempo para ir mais fundo com Cristo? 
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Orar com paixão 

Secção 3 

 

JESUS FOCO 

Meu filho tinha um t-shirt com esta declaração escrita sobre ele: "Em Jesus eu sou Satanás 

Pesadelo pessoal ". Orar com paixão significa aproximar-se de Jesus e então, observando-o 

empurrar para trás o reino de escuridão de Satanás e substituí-lo por o Reino de Luz de 

Jesus. Quando não perseguimos apaixonadamente a oração, Satanás é o nosso pesadelo 

pessoal. O reino das trevas tem muitos filhos em seus apertos. E a oração apaixonada é a 

única arma para libertar o poder de Deus para puxar as pessoas do poço e colocar os pés 

sobre a Rocha, para trazê-los para fora do reino das trevas e para o Reino da Luz. Então 

eles se tornam Satanás pesadelo pessoal! 

O escritor de Hebreus criou um quadro que nos mostra por que a oração apaixonada deve 

tornar-se nossa primeira linha de defesa para nossas vidas pessoais, para nossos estudantes, 

e  para milhares de adolescentes ao nosso redor que precisam de Jesus. 

 Consequentemente, ele é capaz de salvar todos os que se aproximam Deus 

através dele, porque ele sempre vive para interceder por eles. 

Hebreus 7:25  

 

Jesus é capaz! Não compreender esse fato é a essência de nossa falta de paixão oração. O 

escritor de Hebreus já o tinha compreendido. Retornando para Hebreus 1: 2-3, descobrimos 

que Jesus é capaz porque: 

 

• Ele é o "herdeiro de todas as coisas." De Seu Pai, Ele herdou o suficiente para possuem 

mais do que Bill Gates - com muita sobra! 

• Ele é aquele "por quem Ele (Deus) fez o universo". 100.000 anos-luz para viajar de um 

lado da Via Láctea para o outro E um ano-luz é de 5,88 triliões de milhas e a via é apenas 

uma galáxia entre muitos, Jesus é um Criador bastante capaz. 

• Ele "reflecte a glória de Deus". Olhar para Jesus é como olhar para um instantâneo de 

Deus. Tudo o que Deus é, Jesus é. Ore com paixão 
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• Ele "sustenta todas as coisas pela Sua palavra de poder". Com apenas uma palavra, 

milhões de organismos vivos - dos vírus aos elefantes - e os triliões de sistemas - das 

galáxias aos ecossistemas - são sustentados. 

• Ele fez a "purificação pelos pecados". Através do derramamento de Seu sangue, Ele abriu 

o caminho para a nossa pureza - um relacionamento com Ele e o perdão por nossos 

pecados. 

• Ele reina enquanto Ele "se senta à direita da Majestade no alto." Depois da Cruz e 

ressurreição, Jesus agora se senta entronizado à direita de Deus governando sobre o 

universo inteiro. 

A habilidade de Jesus é surpreendente. Nenhuma pergunta: Ele pode "salvar 

completamente"! Ele coloca essa habilidade em acção em favor daqueles "que se 

aproximam de Deus através dele"(Hebreus 7:25). 

A oração é meio de comunicação o qual 

Deus nos deu pelo qual nos aproximamo-lo. 

Podemos nos aproximar. Porque "temos um grande sumo-sacerdote que passou por os 

céus, Jesus, o Filho de Deus ...que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós somos 

- contudo estava sem pecado ", então podemos entrar na presença de Deus livremente. Nós 

pode aproximar-se de Deus confiável e apaixonadamente (Hebreus 4: 14-17).  

E quando nos aproximamos de Deus, orando com paixão, sabemos que "ele sempre vive 

para interceder por nós "(Hebreus 7:25). À medida que nos comunicamos com Jesus, Ele 

se comunica connosco de Sua posição à direita do Pai. O apóstolo João descreveu um 

quadro surpreendente do que nossas orações parecem para Deus. 

A fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos, diante de Deus, da mão do 

anjo. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou-o sobre a terra; 

E lá veio gritos, relâmpagos e terramotos.  

Apocalipse 8: 4-5 

Em vez de apenas dizer a bênção antes das refeições, pedindo a Deus para abençoar a 

nossa depois de apresentarmos a Ele os nossos planos, ou de dizer uma tradição oração de 

abertura ou de encerramento, Deus nos convida a "nos aproximarmos dele". Aproximar-se 

dEle, descobrimos - em Seu trono de graça - direção, percepção, perspectiva, poder, 

encorajamento e confiança, ou o que quer que necessidade. Tudo vem de orar com paixão! 

A oração é a ferramenta de comunicação que Deus  para "nos aproximarmos dele". 
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Responda a estas perguntas, classificando-se numa escala de 1 a 10. Como resultado da sua 

respostas, escreva um breve parágrafo descrevendo decisões honestas e específicas que 

você precisa para fazer sobre a oração com paixão. 

 

1. O quanto você gosta de orar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Em que grau você se disciplina para passar tempo sozinho com Deus diariamente? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Com que frequência você se encontra com outros líderes de jovens para orar pelos seus 

alunos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Quantas vezes você se encontra com outros líderes de jovens para orar em / para o local 

Campus escolar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Que percentagem de seus alunos passam tempo sozinhos com Deus diariamente? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Que percentagem de seus alunos participam da oração em pequenos grupos semanal? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minhas decisões honestas e específicas sobre rezar com paixão: 
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Programa do ministério da juventude 

Como conseguimos acrescentar o amor á oração com paixão e criar um 

ambiente de atingir os outros para orar com paixão? 

Você ama a oração? 

Você ama orar? Ou é apenas uma função, uma obrigação, uma maneira de obter o que você 

Quer de Deus? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amor para orar. Sinta frequentemente durante o dia a necessidade de oração, e ter 

dificuldade para orar. A oração amplia o coração até que seja capaz de conter o dom de 

Deus de si mesmo. Pergunte e busque, e seu coração crescerá o suficiente para recebê-lo e 

manter Ele como seu próprio.                                                                              Mãe Teresa 

Jesus adorava orar! 

Se vemos a vida de Jesus como um jogo, Ele é a estrela, todos os outros são o elenco de 

apoio, e a oração é o pano de fundo. Reflectidamente  leia todos os versículos abaixo para 

ver como o "drama de oração" se desenrola. 

Ele começou em oração. (Lucas 3: 21-22) 

Ele continuou em oração. (João 5:19) 

• Ele orava diariamente. (Marcos 1:35) 

• Ele orou antes de grandes decisões e eventos. 

Lucas 6: 12-13. . . Chamando Seus discípulos  

Lucas 9:16. . . Alimentação 5.000 

Matt. 15:36. . . Alimentação 4.000 

Como aumentamos nossa paixão pela oração e criar um ambiente para os outros para orar 

com paixão? 

Matt. 14: 22-23. . . Caminhando na água 

João 11: 41-42. . . Levantando Lazaro 

Matt. 26: 26-29. . . A última Ceia 
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• Ele operou toda a sua vida e ministério em oração. (Lucas 5:16) 

Ele terminou em oração. (Lucas 22: 39-44, Lucas 23:46) 

Ele continua orando. (Hebreus 7:25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Jesus ainda está orando. 30 anos de vida, 30 anos de vida servindo, um 

tremendo ato de morrer. 2.000 anos de oração. Que ênfase na oração. 

SD. Gordon 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jesus tinha uma paixão de se comunicar com Seu Pai. Ele quer que tenhamos isso o mesmo 

amor pela comunicação com nosso Pai Celestial. 

Você experimenta o poder de Deus? 

Nenhum poder em nosso melhor esforço 

Considere o seu desejo de alcançar, realizar e "fazer acontecer" à luz do palavras seguintes: 

"A oração não é apenas o nosso maior privilégio e a nossa alegria mais também a nossa 

arma mais eficaz através da qual podemos alcançar. Tudo o resto nos deixa o 

estrangulamento na lama e o caos do auto-esforço, que nunca foi qualquer coisa menos um 

beco sem saída. Tudo o mais nos deixa como casca frágil nos mares tempestuosos da vida 

Sem leme, sem bússola, sem piloto. Se construímos sem direcção do Altíssimo, que ordena 

tudo de acordo com um plano eterno, nossos trabalhos, por mais brilhante que seja, deve 

finalmente acabar em nada. "(F. J. Huegel," Prayer: Our Maior Privilégio ", Decisão, junho 

de 1996.) 

Muito poder no menor esforço de Deus 

O "poder / relação de esforço" não é difícil de entender. Deus diz através de Jeremias: 

Chama-me e eu te responderei e te direi grande e insondável Coisas que você não 

conhece.  

Jeremias 33: 3 
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Quando oramos ( "Chame-me"), Deus nos dá uma promessa ( "Eu vou responder a você") 

que Ele libertará Seu poder em nosso favor ( "e disse-te grande e coisas insondáveis que 

você não conhece "). 

 

Charles Spurgeon, conhecido pastor do século XIX, frequentemente fazia uma Igreja antes 

de seus serviços. Ele gostava de levar as pessoas até o porão. "Aqui, quero que você veja  a 

força do fundamento da igreja", disse ele. Quando Spurgeon abriu a porta, uma sala cheia 

de homens e mulheres de joelhos Orando apaixonadamente. 

 

Você pode imaginar sua equipe de pastoral juvenil como aquela sala cheia de pessoas? 

Como você persegue a orar com paixão?  

Através do tempo diário sozinho com Deus 

 Passar tempo sozinho com Deus aprofunda diariamente nosso amor por Deus e nossa 

intimidade Com Deus. De Abraão a Moisés ao apóstolo Paulo. . . Para cada um de nós, 

tempo sozinho com Deus é a mais importante disciplina única da vida cristã. Deus quer 

que entremos nele agora! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como não há nenhuma Bíblia. Não há café-da-manhã. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Através da oração com os outros 

Todos os recursos de Deus no céu são oferecidos gratuitamente por Ele a nós aqui na terra. 

Nossas orações determinam se eles serão liberados ou não. Isso é poder! 

Eu digo a verdade, o que você amarrar na terra será ligado em o céu, e tudo que você 

solta na terra será solto no céu. Outra vez, eu digo-lhe que se dois de você na terra 

concordarem sobre qualquer coisa você pedir, será feito por você por meu Pai que está 

nos céus. Para onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali estou eu com eles. 

Mateus 18: 18-20 

 

Pag 36 



SESSÃO 3 ORAÇÃO COM PAIXÃO 

 

O poder é liberado quando oramos com "dois ou três". 

 

Como podemos nos envolver na oração com dois ou três outros como Jesus 

incentiva Fazer? 

Tente descobrir a "oração" abaixo ea dinâmica prática de Jesus " palavras: "Porque onde 

dois ou três se reúnem em meu nome, lá estou eu com eles." 

 

 

Encontro  

dos cristãos 3 vezes por  

semana e orar para amigos não cristãos 

 

 

Podemos nos envolver com dois ou três outros - como Jesus nos encoraja a fazer em uma 

Tripla de oração. Nas Etapas Práticas, você configurará sua Tríade de Oração estratégia. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A oração libera o poder de Jesus 

através de você para mudar as pessoas! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ETAPAS PRÁTICAS 

 

• Memorize João 5:19. 

• C omite-se a passar pelo menos vinte minutos sozinho com Deus cada dia até que se 

torne um hábito. Utilize o caderno tempo silencioso com Deus como o guia a partir do 

programa descrito. 

• Convidar outros dois líderes juvenis - mesmo de outras igrejas e denominações - para 

orar em uma Tríplice de Oração com você. Usando o seguinte escolha 3 nomes, incluindo 

o seu; 3 horas de reunião; E 3 não crentes alunos para quem você vai orar. 

 

Oração 

de três 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontr

o  

 

 

 

 

  Com 

cristãos 

 

 

 

3 
 

 

 

 

1______________2________________3_________ 

 

 

 

 
Tempo 

                                         Por semana 

Terça feira, Quarta feira, quinta feira, sexta feira, 

sábado, domingo 

 

 

 

Interce

der 

pessoas 
                                          Os não cristãos 

1________________2________________3_______ 

 

 

(Encontro com os cristãos três vezes por semana e interceder os não cristãos) 

 

• Mobilize seus alunos para orar apaixonadamente, ensinando-os a tempo sozinho com 

Deus. Use o tempo gasto sozinho com Deus e o tempo sozinho com o caderno de Deus do 

Movendo-se para a série de maturidade como um guia. 

• Mobilize seus alunos para orar apaixonadamente, equipando-os para tríplices de oração. 

Use a estratégia de tripla de oração descrita aqui e detalhada em uma maneira 

impressionante de orar. Oração Triple 
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Tempo sozinho com o caderno do Deus 

 

O que você faz quando passa tempo sozinho com Deus? Fale e escute! Você fala com Deus 

e deixa que ele fale para você. Se você luta com acordar, ficar entediado ou Sabendo o que 

fazer, este caderno é para você. Será: 

• Motivá-lo a levantar-se de manhã e conhecer com Deus. 

• Fornecer-lhe ferramentas práticas para orientá-lo tempo com Deus. 

• Tornar a Bíblia viva através do seu próprio Insígnia sobre isso. 

• Colocá-lo em contacto com Deus através de um plano de oração 

 

 

UMA ÓTIMA MANEIRA DE ORAR 

Os alunos serão enraizados para viver a vida, o amor aos seus amigos, e contar sua história 

- através da oração. Essa ênfase de oito semanas vai mudar suas vidas, mudar seus campus, 

e mudar seu aluno através da oração. O livro do aluno serie 80 páginas é gratuito e pode 

ser baixado. Os líderes o guia oferece oito sessões de grupo completas com folhetos 

reprodutíveis, sugestões e actividades. 

 

 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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PLANO DE AÇÃO 

 

Actualmente. . . O que você está fazendo para orar com paixão? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas plano de acção. 

 

 

Por que é importante para você e para os outros em seu ministério orar com paixão? 

 

 

Que metas você estabelecerá para si e para os outros em seu ministério para orar com 

paixão? 

 

 

Quem se unirá a você em sua Tríade de Oração e quem em seu ministério começará 

outras oração Tripla? 

 

 

Onde sua oração se reunirá para orar? 

 

 

Quando a sua Tríplice de Oração se encontrará? 
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PREPARANDO OS OBREIROS 

Secção 4 

Jesus Foco 

A rota fácil na liderança é usar quem tropeça através do caminho. Levar qualquer pessoa 

que olhe como ele ou ela pode ter qualidades de liderança e lugar que pessoa em uma 

posição de liderança. Esta abordagem é um desastre. Como diferente do estilo de liderança 

de Jesus! 

 

Quando olhamos para as pessoas que Jesus escolheu como Seus doze discípulos, superfície 

parece um bizarro e resgate sem muita possibilidade de sucesso. Jesus deve ter visto algo 

que a pessoa média não observar. Caso contrário, quem teria escolhido um cobrador de 

impostos que para Roma (Mateus) e um zelote (Simão) cuja missão de vida era destruir 

Roma? Imagine o conflito criado por esses dois relacionamentos! Então o que sobre 

Thomas, o duvidam? Ou o Pedro grande e mudo, impetuoso? Então havia o traidor, Judas. 

Evidências históricas indicam que a maioria eram adolescentes. Que igreja hoje lhes 

permitiria entrar no círculo liderança? O que Jesus estava pensando? 

 

 Não podemos dizer com certeza. Mas uma coisa é clara. Quando Ele completou Seus três 

anos de treinamento de liderança com esse grupo menos do que o melhor, mundo de 

cabeça para baixo. "O que podemos aprender de Jesus que nos encoraje a construir líderes 

que fará o mesmo? 

 

Pedaços quebrados. Quando Jesus olhou para os corações dessas doze pessoas Ele estava 

prestes a chamar, Ele viu orgulho, arrogância e força pessoal. No entanto, no fim de três 

anos, eram homens quebrados, olhando para os sonhos quebrados de suas vidas e se 

perguntando: "Agora que isso acabou, qual é o próximo?" Eles esconderam no Cenáculo 

por medo de suas vidas - totalmente conscientes de sua própria incapacidade para fazer 

qualquer coisa para mudar suas circunstâncias. Jesus os levou até o fim de para que vejam 

que a liderança é "... não por força ou por Poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor 

Todo-Poderoso "(Zacarias 4: 6). 
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 Só então Jesus diz: "... vocês receberão poder ..." (Atos 1: 8). Liderança irá desenvolver 

em nós enquanto abraçamos a Cruz, deixando Jesus nos partir e então nos moldar pessoas 

que O reflectem. Nossos líderes crescerão como eles, também, abraçam a Cruz; 

experiência quebrantando; E permitir que Deus os dê forma. Em uma equipe de liderança, 

permissão é dada para que quebrar e moldar a ter lugar. 

Passar a noite. Jesus não tomou a decisão de escolher Seus doze discípulos levemente. 

Lucas nos diz: "... Jesus saiu para uma montanha para orar, e passou a noite orando a Deus 

"(Lucas 6:12). Isso foi antes de Ele escolher o doze no dia seguinte. Alguém disse: "O 

melhor momento para demitir alguém é antes colocando essa citação neste contexto, "A 

melhor maneira de evitar a líderes errados é não escolhê-los em primeiro lugar. "Mas a 

única maneira de saber se eles são ou não os líderes certos é levar a decisão a Deus; e em 

oração concentrada, deixe que Ele os seleccione. A Equipa de Liderança terá sucesso em 

proporção directa à busca de Deus pelas pessoas certas e depois persegui-lo para saber o 

que fazer com eles. 

Lançando a visão. Jesus escolheu os doze. Mas, em certo sentido, eles o escolheram. Ele 

Disse-lhes: "Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens" (Mateus 4:19). Note que Ele 

fez isso individualmente e em dois, não para todo o grupo de uma só vez. Ele os desafiou 

cara-a-cara. Nessa altura, individualmente, tinham de escolha sobre Ele. Seu desafio para 

eles continha Sua visão para eles. Primeiro e mais importante, Ele queria que Seus 

discípulos "o seguissem". Isso resume o coração de liderança espiritual. Não é conseguir 

que as pessoas preencham posições, para que possamos usar no ministério da juventude. 

Em vez disso, trata-se de encorajar, construir e nutrir pessoas em seu relacionamento com 

Cristo. Isso lhes dará o que é necessário para adequadamente os alunos. Em segundo lugar, 

Jesus prometeu a Seus discípulos que tornaram-se "pescadores de homens". Ele não os 

chamou de "guardiões do aquário". O desafio de liderança cara a cara de Jesus aos Seus 

discípulos não foi organização ou para aumentar os números, mas para mudar o mundo! A 

visão foi simples e claro. Podemos desafiar nossa Equipe de Liderança para a mesma 

visão. 

 Regra de Relacionamentos. Jesus sabia o valor dos relacionamentos. Afinal, Ele tinha 

gasto eternidade com Seu Pai e com o Espírito em perfeita relação. (Esse é o perfeito 

Pequeno grupo!) Então Ele chamou esses doze homens para experimentar com Ele o que 

ele tinha experimentado com o Pai e o Espírito. Nos próximos três anos, foco primário foi 

sobre essas pessoas. Ele tinha outros relacionamentos? Certo. Fez ele fala com grupos 

grandes? Nós sabemos que Ele fez. Mas no final de cada dia, depois de sua relação com o 

Pai, estava com os Doze. Juventude os líderes amam miúdos. E a nossa capacidade de nos 

relacionarmos com eles é uma das principais razões nós trabalhamos com eles. 
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Mas quantos relacionamentos de qualidade podemos ter? Certamente não mais do que 

doze. Se olharmos para o ministério de Jesus e quisermos modelar o nosso depois se 

acreditarmos que os jovens são transformados através de relacionamentos, então devemos 

levantar uma equipe de líderes como Jesus fez. De lá, vamos multiplicar nosso ministério 

através dos líderes adultos que equipamos e capacitamos. 

Acção de equilíbrio. Jesus escolheu as pessoas que Ele fez, não porque fossem iguais, mas 

porque eram diferentes. Suas diferenças na personalidade causaram faíscas voar. Mas Jesus 

gostava assim. Ele os escolheu também, por suas diferentes presentes. Jesus permitiu que 

suas personalidades e dons criassem uma tensão o grupo. Ele também sabia que essas 

pessoas tinham a mistura certa de dons espirituais para dar equilíbrio à nova, jovem igreja 

que estouraria na cena após sua ascensão. Por exemplo, Pedro era um apóstolo ( "sobre 

esta rocha, Igreja"); E Felipe era um evangelista. Nenhum líder da juventude tem todos os 

dons. Muitos os líderes são necessários para dar equilíbrio ao ministério da juventude. 

Somente quando os dons emergem será a nossa liderança encontrar o equilíbrio. Com esse 

equilíbrio virá o Espiritual para fazer o ministério de Jesus. 

Investir o tempo. Uma vez que Jesus escolheu Seus discípulos, Ele começou a gastar mais 

tempo com eles. Se traçarmos um gráfico linear de três anos do tempo que Jesus passou 

com os seus discípulos versus a quantidade de tempo que Ele passou com as massas, a 

linha dos discípulos sobe e a linha das massas desce. Começou por gastar a maior parte de 

seu tempo com as massas. Mas com o passar do tempo, Ele passou mais tempo com seus 

discípulos. No final de Seu ministério terrena, Ele passou quase todo o Seu tempo 

Com os Seus discípulos. Os eventos e actividades de grande grupo movimentam a maioria 

dos ministérios de jovens. Desenvolver líderes como Jesus os desenvolveu, isso deve 

mudar. Nós devemos investir mais e mais tempo na construção de líderes que irão investir 

em estudantes. Que é a única maneira de o ministério se desenvolver em profundidade e 

em crescimento.  

Multiplicar o crescimento. Quando Jesus investiu em Seus discípulos, Ele 

teve o Grande em mente. 

Em mente. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, ide e fazei discípulos 

de todas as nações, baptizando-os em nome de o Pai e do Filho e do Espírito Santo, e 

ensinando-os para obedecer tudo o que vos tenho ordenado. E certamente estou com você 

sempre, até o fim dos tempos. 

Mateus 28: 18-20 
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Essa é a versão de Mateus. Todos os quatro Evangelhos o registram - assim como o Livro 

de Atos. Você pode encontrá-lo nos outros Evangelhos - em Marcos 16: 15-16, Lucas 24: 

47-49, João 20: 21-22, e em Atos 1: 8. Sob a autoridade de Jesus, enquanto andavam, 

discípulos deviam fazer discípulos. Esses discípulos deviam fazer outros discípulos. E 

sobre ele vai até que a igreja tem feito "discípulos de todas as nações." 

 Com todo o dinheiro, tecnologia, literatura e pregadores de TV disponíveis, devemos ter 

terminado essa tarefa até agora. Mas, claramente, nós não temos. Por que não? Porque nós 

perderam de vista o comando de Jesus para construir líderes fazendo discípulos. Nós temos 

Acrescentando membros da igreja em vez de multiplicar discípulos. O gráfico nos ajuda a 

ver a diferença dramática entre essas duas abordagens. 

Ano  Membros novos em 
acréscimo  

Discípulos em acréscimo  

Ano 1 1 1 

Ano2 2 2 

Ano3 4 6 

Ano4 8 18 

Ano5 16 54 

Ano6 32 162 

Ano7 64 1458 

Ano 21 1.048.576 7.016.615.523 

 

Na coluna "Membros", note que se um membro adiciona uma pessoa por ano, então 

haveria 1.048.576 membros novos em 21 anos. 

Por outro lado, a coluna "Discípulos" nos mostra o que aconteceria se um pessoa discípula 

uma outra pessoa por um ano; Então aqueles dois discípulo dois outros no próximo ano; 

Então aqueles seis discípulos de cada um dois outros o seguinte ano; e assim por diante. 

pelo processo de multiplicação, o número de discípulos mais de 7 bilhões de pessoas em 21 

anos - mais do que a população mundial de 6,8 bilhões. Todos iniciados por um seguidor 

de Jesus! 

O que aconteceria se você multiplicasse de quatro a doze discípulos assim através de sua 

equipe de liderança? 

Jesus sabia que a melhor maneira de cumprir o Grande Mandamento ( "amar a Deus") e a 

Grande Comissão ( "fazer discípulos de todas as nações") era construir líderes. E, 

surpreendentemente, Ele nos dá o privilégio de fazer o mesmo. 
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PERGUNTAS DIFÍCEIS  

Responda a estas perguntas, avaliando-se em uma escala de 1-10. Como resultado de suas 

respostas, escreva um breve parágrafo descrevendo seu pessoal e ministério necessidades 

de liderança. 

 

1. Qual o nível de influência que você tem com seus voluntários, pais e alunos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. A que nível estão os voluntários dispostos a ser treinados? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Em que nível você está disposto a treinar seus voluntários? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Qual a intensidade espiritual de seus voluntários? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Que profundidade de relacionamentos seus voluntários têm uns com os outros? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Que nível de envolvimento nos relacionamentos com crianças faz seus voluntários 

apreciar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minhas necessidades de liderança pessoal e ministerial: 
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PRINCÍPIOS DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 

 

Como você constrói líderes de qualidade para em profundidade e longo prazo? 

 

O Propósito da Equipe de Liderança 

Em João 17: 20-26, Jesus reza estas solicitações ao Seu Pai por Seus discípulos. 

Combine as frases que Jesus usa nesses versículos para as três frases abaixo. 

 

• Entregar-se a Jesus  

 

• Cumprimento entre si, uns aos outros 

 

• Comissão de ministrar ao mundo 

 

Pelo que Jesus disse acima, como você declararia o propósito de sua equipe de liderança? 

-------------------------------------------- 

Liderança é influência! 

Um líder: 

• Sabe para onde ir 

• Tem pessoas que seguem 

-------------------------------------------- 
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A Progresso da Equipe de Liderança 

Olhando para todo o período de três anos do ministério de Jesus, descobrimos que Jesus 

progressivamente desenvolvido Seus discípulos, levando-os através de quatro estágios, 

muitas vezes entrelaçando e sobrepondo as etapas. No entanto, todas as etapas tiveram uma 

incrível elemento em comum. Explore cada um dos versículos nesta secção e a próxima 

para ver se você pode descobrir. 

Os quatro estágios de desenvolvimento de liderança de Jesus: 

1. Eu faço isso. (Lucas 4: 31-37 e 38-44) 

 

 

 

2. Eu faço isso e eles que estão comigo. (Lucas 5: 1-11) 

 

 

 

3. Eles fazem isso e eu estou com eles. (Lucas 10: 1-17) 

 

 

 

4. Eles fazem isso e eu estou no pano de fundo para incentivar. (Lucas 24: 44-49 

E todos os Atos) 
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O Poder de "Ele" 

Olhando para a palavra "ele" na página anterior, procure e identifique "ele" como nós 

Jesus, o Jesus de carne e osso, Jesus o discipulador e Jesus o Espírito doador nas passagens 

seguintes. 

O que é isso"? Circule o que você pensa "é" quando você encontrar "isso". 

O Messias viria a fazer "isto" (Isaías 61: 1-3) 

O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar 

boas novas aos pobres. Ele me enviou para amarrar os quebrantados de coração, 

proclamar liberdade para os prisioneiros e libertação das trevas para os prisioneiros, 

proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar 

todos os que choram, e prover para aqueles que se afligem em Sião - para dar-lhes uma 

coroa de beleza Em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de luto, e uma peça de louvor 

em vez de um espírito de desespero. eles serão chamados carvalhos de justiça, um plantio 

do Senhor para a exibição de seu esplendor. 

 

Jesus veio como o Messias e fez "isto" (Lucas 4: 18-19) 

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos 

pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade dos prisioneiros e recuperação de visão 

para cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano do favor do Senhor. 
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Os discípulos fizeram "isto" (Marcos 6: 12-13) 

 

Eles saíram e pregaram que as pessoas deveriam se arrepender. Eles dirigiram muitos 

demónios e ungiu muitas pessoas doentes com óleo e curou eles. 

 

Agora podemos chegar a "fazer" (João 14:12) 

Eu digo a verdade, qualquer um que tem fé em mim fará o que eu estava fazendo Ele fará 

coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. 

 

O que é isso"? 

Jesus disse que "faremos o que tenho feito". O que Jesus estava fazendo?  

 

"É" o ministério de Jesus que: 

 

• Prega as boas novas 

 

• Cura os doentes e os quebrantados de coração 

 

• Libera os oprimidos pelo diabo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de conhecer Jesus, o maior privilégio que os líderes trazendo o ministério de 

Jesus para crianças famintas, feridas e desesperadas. 
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ETAPAS PRÁTICAS 

Imagine uma Equipe de Liderança crescendo em intimidade com Jesus, orando juntos, e 

investindo  suas vidas nos estudantes. Vá um passo além disso. Imagine isso equipe de 

Liderança equipada para fazer "isto". Eles podem proclamar a Boa até corações partidos, e 

definir os cativos livre. Uau! Essa visão pode se tornar um realidade como você 

implementar estas medidas práticas para torná-lo assim. 

 

1. Ore 

Tenha  tempo concentrado orando sobre quem Deus está chamando para participar em sua 

equipe de liderança. 

 

2. Lidere  

Muitas tarefas podem ser delegadas, mas liderar a Equipe de Liderança não é um deles. No 

início, o líder juvenil primário deve liderar o equipe de Liderança. Uma vez que os líderes 

estão equipados, então não só eles podem equipar e multiplicar outras equipes de liderança, 

mas também equipar e multiplicar discípulos de estudantes para liderança. 

 

3. Eleito 

Você pode seleccionar sua Equipe de Liderança de uma ampla gama de pessoas: Actuais 

jovens trabalhadores, pais de adolescentes, estudantes universitários e outros que amam os 

alunos e sentem o chamado de Deus para trabalhar com eles. Dê a cada um um desafio 

pessoal para a Equipe de Liderança. 

 

4. Compromisso 

Quando você dá o desafio pessoal, expressar sua visão convincente para o ministério da 

juventude por escrito. Definir e explicar o compromisso com a equipe de Liderança. Eles 

precisam saber o que esperar desde o início. (Veja a página 4 de Uma caminhada pessoal 

com Jesus Cristo.) 
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5. Preparar 

Leve sua equipe de liderança através da série “Building Leaders” ', começando Com uma 

caminhada pessoal com Jesus Cristo. Peça uma cópia para cada pessoa. Ir através de cada 

sessão você mesmo antes de cada reunião. Em seguida, em oração prepare sua reunião 

lendo a secção "Guia de discussão" encontrada em cada um dos livros da Série Building 

Leaders. Seu pessoal preparação fará toda a diferença! 

6. Conheça 

Encontre um tempo para conhecer que é mais benéfico para a maioria das pessoas. E se 

possível, encontre-se na casa de alguém. Atender consistentemente por 1 a 1-1 / 2 horas. 

Passe 15 minutos em oração, 45 minutos em discussão e 15 minutos falando sobre assuntos 

do ministério da juventude. 

7. Investir 

Investir-se na vida dessas pessoas semana após semana permitirá descobrir a Jesus, os dons 

que Ele lhes deu e como investir esses dons na vida dos alunos. 

8. E avaliar 

Depois de cada reunião do grupo, avalie o que você fez e como melhorar. Resolva 

problemas e faça ajustes. 
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Série de Líderes de Construção 
 

 A serie “Os Líderes do Edifício” oferece um programa bíblico, um plano prático para 
equipar líderes voluntários. Eles vai encontrar a motivação, visão e habilidades 
para construir relacionamentos com e discípulo acreditando alunos - bem como 
comunicar Cristo a estudantes não crentes. Este fácil de usar, interactivo, 
conjunto de 3 livros inclui 12 sessões por livro e se adapta facilmente para o 
calendário da sua igreja. 

 
Uma caminhada pessoal com Jesus Cristo 
(Livro 1) guia os líderes a crescerem intimidade com Jesus. 
 

Uma Visão para a Vida e o Ministério  

(Livro 2) expande a visão de seus líderes para Vida e ministério. 
 

Ferramentas Essenciais para Alunos Principais  

(Livro 3) fornece aos seus 
Habilidades necessárias para efectivamente influenciar os alunos. 
 

A Série de Líderes do Edifício (Conjunto de 3 Livros) inclui uma caminhada pessoal 
com Jesus Cristo (Livro 1), Uma Visão para a Vida e Ministério (Livro 2), e 
Ferramentas Essenciais para líder estudantes (Livro 3). 
 

Conjunto de áudio contém 6 mensagens gratuitas para download por Barry St. 
Clair, Dave Busby, E Louie Giglio. 
 

 

 

 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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Construir Ferramentas de Líderes - Para os pais  

 

COMBUSTÍVEL DOS PAIS 

Este livro equipa os líderes juvenis # 1 no mundo dos pais! Os pais descobrem como se 

conectar com seus filhos ara o coração do percorrerem o livro, eles descobrem mais sobre 

amando a Deus com todos os seus corações e levando seus filhos a fazer o mesmo. Os pais 

percebem como investir espiritualmente ao discipular seus filhos e amigos de seus filhos. 

 

Kit de combustível para os pais 

O kit de combustível para os pais oferece às igrejas uma ferramenta simples, prática e 

bíblica para equipar pais. Este conjunto completo de recursos torna mais fácil liderar 

grupos de pais através do Combustível dos Pais. Este excelente currículo inclui: 

 

• Um livro que ofereça uma perspectiva e guias pais em conectar seus filhos para Deus 

• Um diário que ajuda os pais implementar o que descobrem no livro 

• CDs de áudio de uma motivação, apresentação ao vivo 

• DVDs, incluindo 6 sessões altamente interactivas de 55 minutos com uma variedade de 

pais expressando suas lutas e sucessos 

• Guia de um líder para iniciar e liderar um pequeno grupo  

 

PACOTE DE PAIS  

O Parente Pacote de Combustíveis fornece os 3 recursos pais necessidade de maximizar o 

impacto do Combustível uma família - o livro, os CDs e o diário.  

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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PLANO DE AÇÃO 

Actualmente . . . O que você está fazendo para construir líderes? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único plano de Acção. 

 

 

Por que é importante construir líderes? 

 

 

Que metas você vai definir para construir líderes? 

 

 

Quem são os líderes que você vai construir? 

 

 

Onde você vai se reunir com sua equipe de liderança? 

 

 

Quando você vai começar e continuar a se reunir com sua equipe de liderança? 
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DISCÍPULOS ESTUDANTES 

Secção 5 

JESUS FOCO 

Ao longo da história, Deus fez Sua obra mais importante através de uma minoria em vez 

de uma maioria. O investimento de Jesus em um pequeno grupo de discípulos em anos 

curtos "viraram o mundo de cabeça para baixo" (Atos 17: 6). Um olhar focado em o 

envolvimento de Jesus nas vidas de Seus discípulos nos dá uma direcção devemos ir sobre 

a tarefa mais essencial de discipular os alunos. 

Seleccione. O processo de discipulado começou por Jesus seleccionando Seus discípulos. 

Dentro Lucas 6: 12-19, encontramos que Jesus "passou a noite orando a Deus" (6:12). Nas 

próximas dia, Jesus "chamou seus discípulos a ele" (6:13). Ele lhes deu o desafio e 

oportunidade de estar perto dEle, de segui-lo, de se tornar Seus mais próximos 

companheiros. Ele os chamou de "apóstolos" (6:13). Na frente, Ele deixou claro que eles 

Tornar-se Seus mensageiros. Ele seleccionou apenas doze, e que diverso grupo eles foram. 

Jesus colocou todo o futuro de Seu ministério no meio de doze indivíduos muito comuns 

com a crença de que segui-lo prepará-los para mudar o mundo. Levando um grupo de 

alunos - imaturos e não treinados como eles são - e seleccioná-los para estar com você não 

só irá mudar eles; Mas com o tempo, eles farão a sua parte para mudar o mundo. 

Associado. Jesus continuou a discipular Seus discípulos escolhidos, com eles. O 

treinamento não veio por participar de conferências ou se matricular em aulas. Pelo 

contrário, Jesus treinou Seus discípulos estando com eles (Marcos 3:14). O currículo 

consistia de tempo na presença de Jesus, estando intimamente e constantemente associado 

a Ele. Jesus disse a Seus discípulos "vem a mim" e "aprende Eu "(Mateus 11: 28-30). E 

eles fizeram. O que viram surpreendeu-os – água virou-se para o vinho; 5.000 pessoas 

alimentadas; A tempestade furiosa se acalmou. Esfregando ombros com Jesus, viram fé em 

acção. Ao se associarem com Ele, aprenderam a confie em Deus. Ao associar-se com você, 

um grupo seleccionado de alunos aprenderá a confiar Deus como eles vêem a sua fé em 

acção. 

Consagrar. Muitas pessoas seguiram Jesus. Luke diz que eles estavam "viajando com 

Jesus "(Lucas 14:25). Eles adoraram ver os milagres, observando a popularidade de Jesus  

desfrutando Seu sucesso. Mas Jesus diluiu rapidamente as fileiras consagrando 
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Seus discípulos. Em Lucas 14: 25-34, vemos Jesus separando o espectador casual de o 

discípulo que confia. Jesus desafiou Seus discípulos a colocá-lo acima de todos os outros 

relacionamentos (14:26), valorizá-lo acima dos desejos egoístas (14:27) e entrar no 

sofrimento e sacrifício pessoal de segui-lo (14:27). Então Ele contou uma história que deu-

lhes a oportunidade de reflectir sobre a contagem do custo. Ele concluiu: "... qualquer de 

vós que não desiste de tudo o que tem, não pode ser meu discípulo "(14:33). Muitos 

sairam. Os Doze permaneceram. Esta característica da consagração causou a discípulos 

para se tornar "sal" (14:34) com um gosto distinto em um mundo insípido. Discipulado  

Estudantes significa orientá-los para colocar Jesus acima de relacionamentos, actividades 

escolares, desejos e até a própria vida. Então, nossos alunos se diferenciam no caminho 

Eles vivem e falam. Outros estudantes vão querer provar o sal. 

Impacto. Na interacção de Jesus com Seus discípulos, Ele lhes estava dando vida. Ele fez 

isso em todas as esferas da vida. Jesus não deu nenhum ensino ou classe abstrata, trabalhou 

anunciando: "Hoje estamos estudando a oração". Em vez disso, os discípulos foram tão 

inspirados ao observar Jesus orar que eles ansiosamente pediram que Ele ensinasse Como 

orar (Lucas 11: 1-4). Os discípulos de Jesus continuamente recebiam dele. Recolheram 

atitudes, introspecções, compreensão, perspectiva e verdade, não para mencionar Vida a 

Vida eles encontraram Nele (João 1: 4, 6:35). Discipular os alunos tomam o aroma da 

realidade quando nos vêem vivendo a vida - o bem, o mal, e o feio. Eles verão Jesus se 

expressando através de nós. 

 Ame. Apagando o amor e relacionamento de Jesus com Seus discípulos e Parte 

significativa está faltando. Jesus amava Seus discípulos. Ele não só falou sobre ele, mas 

também Ele demonstrou isso de algumas maneiras mais incomuns. Quando John recordou 

a maior crise em sua vida com Jesus, o que ele lembra? Como Jesus "Mostrou-lhes toda a 

extensão do seu amor" (João 13: 1). A marca identificadora de um discípulo de Jesus é 

amor - amor por Jesus e amor uns pelos outros. E como Jesus expressou Seu amor? Em 

João 13, Ele serviu os discípulos assumindo a tarefa humilde de lavar os pés. Era um ato de 

servir ao amor. Como o alunos que você discípulo conhecer Jesus? Pelo amor que você 

lhes mostra. Como eles vão sabe que o amor é real? Pela forma como você atendê-los. 

Delegar. Jesus teve certamente o que levou para fazer toda a obra Ele mesmo. Mas nós 

encontrá-lo delegando esse trabalho para Seus discípulos (Mateus 10). Ao delegar, Jesus 

estava equipando Seus discípulos para continuar após Sua morte. Ele estava saindo. Eles 

estavam hospedados. Ele ensinou-lhes as coisas que precisavam saber. ele demonstrou 

aquelas coisas na frente deles. Então Ele delegou Seu ministério e autoridade para mas 

somente depois que o viram em ação (10: 1). Ele lhes deu instruções (10: 5ff). Ele os 

preparou para intensa hostilidade e perseguição (10: 17ss). Ele lhes prometeu que eles 

teriam o que precisavam (10: 19-20). 
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Ele lhes disse para não terem medo (10:26). Ele lhes deu a perspectiva de que o céu era seu 

objectivo (10: 32-39). E Jesus disse que algumas pessoas responderiam (10: 40-42). Em 

um ponto no processo de discipular os alunos, sentiremos que é hora de delegar. Nesse 

ponto, podemos sabiamente seguir o conselho de Jesus discípulos em Mateus 10. 

Interceder. Jesus é frequentemente encontrado intercedendo por Seus discípulos. Mas em 

nenhum momento foi ele é mais apaixonado ou específico do que em João 17. Com a Cruz 

aparecendo e seus discípulos se debatendo, as orações de Jesus por Seus discípulos sistema 

que os manteve sob o cuidado de Deus durante este tempo crítico. Mas também em Sua 

oração, Jesus orou por seu bem-estar a longo prazo. Ele pediu ao Pai para "proteger (17: 

11-12), para dar-lhes "alegria", (17:13), e "santificá-los" (17.17-19). Protecção, alegria, e 

um ajuste santo aparte. Que grande oração para orarmos por os alunos que estamos 

disciplinando. Ore por eles especificamente e ore com frequência. 

Avalie. Um dos papéis principais de Jesus com Seus discípulos foi avaliá-los. O  

avaliações que Jesus deu foram avaliações oportunas e honestas para guiar Sua discípulos. 

Ele os ajudou a identificar "pontos cegos" como declarações imprudentes (Lucas 10: 17-

20), opiniões falsas (João 13: 36-38) e metas equivocadas (Marcos 10: 35-45). Ele os 

repreendeu (Lucas 9: 51-56, Marcos 8: 31-33). Ele respondeu a perguntas (Mateus 18: 21-

35, Mateus 19: 23-26, e muitos outros exemplos). Ao discipular estudantes, um dos 

principais benefícios para eles é a avaliação amorosa e honesta que você e outros do grupo 

lhes dão. Todos nós ficamos fora de equilíbrio e fora base. Nossos "pontos cegos" nos 

fazem errar sem nem mesmo perceber. Avaliando seus alunos farão com que cresçam em 

semelhança a Cristo. 

Reproduzir. Jesus sabia que discipular nunca era um fim em si mesmo. Foi o significa 

para o fim da reprodução. No início do ministério de Jesus, Ele encorajou Sua discípulos 

para se tornarem "pescadores de homens" (Marcos 1:17). Mais tarde, Ele os instruiu para 

"fazer discípulos" (Mateus 28: 18-20). O que Jesus fez com Seus discípulos tornou-se o 

modo como a igreja primitiva funcionava. Sua "reprodução espiritual" é o que transformou 

o mundo de cabeça para baixo. Discipular os alunos da maneira que Jesus fez leva 

rapidamente para os alunos mais velhos discipular os alunos mais jovens. Então, em 

ilimitado dimensões, seu ministério se multiplicará ao seu máximo potencial. * 

O que Jesus fez com Seus discípulos foi prático e real. Quando discípamos nossos alunos 

como Jesus fez, então vamos levá-los de superficial e imaturo para os estudantes que 

experimentam mudança de vida e estão equipados para Vida de campeadores. Então eles 

irão impactar radicalmente seu mundo para Jesus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* O esboço para estas ideias veio do livro clássico no discipulado, o plano mestre de Evangelismo por Robert Coleman. Outras idéias vieram de um Esboço por " que 
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MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

DIFÍCEIS PERGUNTAS 

Responda a estas perguntas, avaliando-se em uma escala de 1-10. Como resultado da sua 

respostas, escreva um breve parágrafo descrevendo a necessidade de sua situação e o valor 

dela. Pesquise cada pergunta para uma percentagem. 

 

1. Que percentagem do seu número total de alunos frequenta regularmente o reuniões 

semanais? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Que percentagem de alunos cai do ministério da juventude de 9º a 12º ano? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Que percentagem do seu número total de alunos apaixonadamente persegue um 

relacionamento com Cristo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Que percentagem de seus alunos está envolvida em um curso intensivo, discipulado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Qual é a percentagem de alunos envolvidos no discipulado alunos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Que percentagem de seus graduandos idosos vai para de todo o coração perseguir Jesus 

e viver para Ele? (Liste todos os idosos e marque a de todo o coração.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A necessidade de eu discipular os alunos na minha situação e o valor dela: 
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Como você discípulo estudantes que experiência mudar a vida e se tornarem 

trocadores de vida? 

 

Quando os alunos deixam o seu ministério, como serão suas vidas diferentes do eles  

entraram o que sai na outra extremidade do tubo? 

 

Princípios Disciplinares 

Leia II Timóteo 2: 1-2 seis vezes. Tome notas cada vez que você a lê. Tente encontrar um 

princípio para discipular os alunos com cada leitura.  

 

Tu, pois, filho meu, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que você me 

ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confiar a homens confiáveis que também 

serão qualificados para ensinar os outros. 2 Timóteo 2: 1-2 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
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Descreva em uma frase o que você acha que cada princípio significa para você e seu 

ministério. 

 

1. Recepção  

Tu, pois, filho meu, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. 

 

 

2. Relacionamentos 

. . . você . . . mim . . . (Paulo e Timóteo) 

 

 

3. Reflexão 

. . . confiar 

 

 

4. Realidade 

. . . Na presença de muitas testemunhas. . . 

 

 

5. Recrutament 

. . . Homens confiáveis. . . 

 

 

6. Reproduçã 

. . . você . . . mim . . . Homens confiáveis. . . outras. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disciplina Definida 

Oferecer aos alunos um pequeno grupo, experiência relacional com disciplina, 

responsabilidade e encorajamento, resultando em motivação, crescimento, acção e 

ministério 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ETAPAS PRÁTICAS 

Imagine um grupo de três a doze filhos que querem avançar para a sua relação com Cristo. 

Que medidas você toma com esse grupo? 

1. Ore 

Peça ao Senhor para mostrar a quem discipular e como discipular. Ore por outros líderes 

qualificados do grupo de discipulado. Ore para que os alunos responder. Peça a Deus para 

motivação, crescimento, acção e ministério nos alunos "vidas. 

2. Sonho 

Imagine o que acontecerá se seus alunos discípulos experimentarem e tornar-se 

transformadores de vida? Como sua igreja e seus campos ser afectado? 

3. Eleito 

Conheça individualmente aqueles alunos aos quais o Senhor impressionou discípulo. 

Lance a visão. Dê-lhes um desafio cara-a-cara. Conjunto a barra alta para eles quando você 

vai sobre o "Compromisso pessoal" em Página 11 em Seguindo Jesus. 

4. Comissionamento 

Em uma reunião especial para os alunos que responderem, explique o compromisso 

"(página 11 em Seguir a Jesus). Desafie-os com o custo do seu tempo e da necessidade de 

mudar as suas prioridades. Em seguida, incentivá-los explicando o quanto essa experiência 

irá beneficiá-los em sua caminhada com Cristo, crescimento pessoal, habilidades de 

liderança e influência na escola. 

5. Preparar 

Complete cada sessão semanal você mesmo em seu próprio livro. Os líderes o Guia da 

Série Moving Toward Maturity (Rumo à Maturidade) irá responder às suas perguntas 

sobre como liderar seu grupo. Procure o Guia do Líder e descubra Perguntas chave a fazer 

aos seus alunos para que tenham uma Discussão do tema. Anote as perguntas em um cartão 

de 3 x 5 para reunião do grupo. Não leve o guia do líder para o grupo. Ir preparado! 
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6. Dirigir  

Você é o líder. Defina o ritmo para o resto do grupo! Peça ao Senhor para fazer de você um 

líder que reflecte Cristo para esses alunos. Se eles solha, em seguida, ajudar, encorajar, 

chamar, encontrar-se com, e acima de tudo, orar por eles. Sua liderança vai radicalmente 

influenciá-los para o resto de suas vidas. 

7. Investir 

Disciplinar esses alunos é mais do que uma reunião de grupo. É uma relação investimento. 

Através da liderança deste grupo, você se torna um amigo e um conselheiro. Entregue-se 

aos seus alunos fora do grupo reunião. 

8. E avaliar 

Uma semana após a reunião do grupo, avalie o que você fez e como pode melhorar. 

Resolva problemas e faça ajustes. Use as ferramentas na guia do Líder para ajudá-lo a 

avaliar. Para multiplicar esses grupos de discipulado, conduza o seu próprio grupo e, em 

seguida, equipe de Liderança em grupos de dois, e desafiar cada grupo a seguir este mesmo 

processo para iniciar seu próprio grupo. Com o passar do tempo, cada estudante 

oportunidade de ser discipulado.  

Para multiplicar esses grupos de discipulado, conduza o seu próprio grupo e, 

em seguida, equipe de Liderança em grupos de dois, e desafiar cada grupo a 

seguir este mesmo processo para iniciar seu próprio grupo. Com o passar do 

tempo, cada estudante oportunidade de ser discipulado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A melhor maneira de cumprir a Grande 

comissão não é através de um evento mas 

através de um processo - o processo de discipulado. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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FERRAMENTAS DISCIPULOS ESTUDANTES 

Movendo-se para a série de maturidade 

Com mais de 1 milhão cópias vendidas,  

este livro de 8 série de discipulado  

movimentar os alunos maturidade em Cristo. 

Começar ajuda os novos crentes a iniciar com êxito a caminhada com Cristo. 

Seguir Jesus constrói uma base sólida para uma relação de mudança de vida com Cristo e 

por se tornar um discípulo de Cristo. 

Passando Tempo Sozinho Com Deus aprofunda o relacionamento dos alunos com Jesus 

por aprendendo a passar tempo com Ele. 

Fazer Jesus Senhor desafia os alunos a obedecer a Jesus e dar-lhe o Dia-a-dia questões 

que enfrentam. 

(Dando a Sua Fé ) orienta os alunos na aventura selvagem de superar seus medos e 

assumir o risco de comunicar corajosamente Cristo. 

Influenciando Seu Mundo mostra aos alunos que eles podem se tornar líderes influentes 

servindo as necessidades das pessoas ao seu redor. 

Tempo Sozinho Com Deus dá aos alunos ferramentas práticas que os orientam passando 

tempo sozinho com Deus. 

Guia do Líder dá ao líder do grupo todos os recursos necessários para liderar um e grupo 

de discipulado que muda a vida. Este livro contém o material do líder para todos os livros 

da  Movendo-se para a série de maturidade Series (Conjunto de 8 livros) é um passo-a-

passo completo série de discipulado que move os alunos progressivamente da conversão 

para maturidade e ministério. 

Conjunto de áudio contém 6 mensagens de áudio gratuitas para descarregar por Barry St. 

Clair, Dave Busby e Jim Burns - cada um projectado para inspirar você como um disco 

Alunos. 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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JESUS NÃO É IGUAL 

Barry St. Clair leva você a um encontro apaixonado com o Filho de Deus. Você vai 

conhecer Jesus para quem Ele realmente é. Em Jesus Não é igual, você tomará a última 

"estrada "Você vai gostar de se tornar um melhor amigo Jesus. No Jesus No igual Journal, 

a viagem continua por 40 dias enquanto você viaja através da vida de Jesus, a morte, 

ressurreição, ascensão e segunda vinda. O que você pensa de Jesus será desafiado e quem 

você é será mudado! 

A VIDA ACONTECE 

Ajude seu adolescente a se preparar 

Faculdade. Carreira. Amigos ao longo da vida. Casamento Parceiro. Nos próximos cinco 

anos, o adolescente pode fazer as decisões mais críticas de sua vida. Em vida acontece, 

Barry St. Clair oferece-lhe um roteiro para guia você em ajudar seus filhos a fazer essas 

escolhas. Eles vão descobrir a sua identidade e destino sua própria estrada para viajar para 

o resto de suas vidas. O roteiro inclui instruções para encontrar os seus traços de 

personalidade do adolescente, dons espirituais, habilidades e experiências, motivações, 

propósito de vida, valores, objectivos, uso do tempo e decisões. Este livro dá-lhe como um 

líder o que você precisa e o livre "Destinatários” downloads dão aos seus filhos o que eles 

precisam para descer por esta estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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PLANO DE AÇÃO    

Actualmente . . . O que você está fazendo para discípulos? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar seu único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você, seus voluntários e pais para discípulo estudantes? 

 

 

Quais metas você definirá para discipular os alunos? 

 

 

Quem são os alunos que serão discípulos e quais são os líderes que irão discípular outros 

alunos? 

 

 

Onde você vai se reunir com seu grupo de discipulado? 

 

 

Quando você começará e continuará se reunindo com seu grupo de discipulado? 
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Penetrando na cultura 

Sessão 6 

Jesus Foco 

Jesus sempre deu o passo para Seus discípulos. Em nenhum lugar o vemos mais proactivo 

e intencional do que quando perseguir relacionamentos com "pecadores". Jesus disse sobre 

si mesmo: "Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido "(Lucas 

19:10). 

Para ver como nós, como líderes, definimos o ritmo para nossos alunos na busca de 

relacionamentos com os não crentes, visualizar uma lança. Com Seus discípulos Jesus foi a 

ponta do lança e Seus discípulos eram o eixo. O eixo segue a ponta. "Venha, siga Eu ", 

disse Jesus," e eu vos farei pescadores de homens "(Mateus 4:19). Na nossa ministérios, 

Deus está nos chamando para seguir Jesus, pescar para os adolescentes não crentes, e 

equipar nossos alunos para fazerem o mesmo. Eles seguirão nosso exemplo – como o eixo 

segue a ponta da lança. 

Em Marcos 1-10, encontramos dezassete exemplos de como Jesus estabeleceu o ritmo em 

penetrando a cultura não crente. 

• 1:14 Jesus foi para a Galiléia, anunciando as boas novas de Deus. 

• 1:21 Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. 

• 1:38 Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar - para a vizinhança 

Aldeias - para que eu possa pregar lá também. " 

2: 1-2. . . E ele lhes pregou a palavra. 

• 2:13 Mais uma vez Jesus saiu ao lado do lago. Uma grande multidão veio e começou a 

ensiná-los. 

• 3: 1 Outra vez entrou numa sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos 

atrofiada. 

4:35 Naquele dia, quando chegou a noite, disse aos seus discípulos: para o outro lado. " 
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6: 6b Então, Jesus ia ensinando de aldeia em aldeia. 

• 6:56 E onde quer que ele fosse - em aldeias, cidades ou campos - eles colocaram os 

doentes nos mercados . . . E todos os que tocá-lo foram curados. 

• 7:24 Jesus deixou aquele lugar e foi para a vizinhança de Tiro. 

• 7:31 Então Jesus deixou a vizinhança de Tiro e passou por Sidom. . . 

• 8: 22a Eles chegaram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego e implorou a 

Jesus para tocá-lo. 

• 8:27 Jesus e seus discípulos foram às aldeias ao redor de Cesaréia de Filipos. 

• 10: 1a Jesus então deixou aquele lugar e entrou na região da Judéia e através do Jordão. 

• 10:17 Quando Jesus começou seu caminho, um homem correu até ele e caiu sobre ele 

joelhos diante dele. 

• 10: 32a Eles seguiram seu caminho até Jerusalém, com Jesus conduzindo a caminho . . . 

• 10: 46a Então chegaram a Jericó. Como Jesus e seus discípulos, Juntamente com uma 

grande multidão, saíam da cidade, um cego, Bartimeu. . . Estava sentado à beira da estrada.  

O ministério de Jesus nos dá uma visão poderosa e prática do que Ele fez para penetrar na 

cultura, mas também no que Ele deseja que façamos. Ele declarou desejo de nós clara e 

repetidamente expressando a Grande Comissão em cada dos quatro Evangelhos e em Atos 

(Mateus 28: 18-20, Marcos 16:15, Lucas 24: 46-47, João 20:21, Atos 1: 8). Em Mateus 

28:19, Ele nos deu as nossas ordens de marcha. Para líderes de jovens, Ele está dizendo: 

"Desde que você está indo, vá onde os alunos estão. . . . " Para os alunos, Ele está dizendo: 

"Já que você está indo para a escola de qualquer maneira, vá chegar seus pares. " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A mensagem de Jesus é inequivocamente clara: 

"Vá com as Boas Novas!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PERGUNTAS DIFÍCEIS  

Responda a estas perguntas, avaliando-se em uma escala de 1-10. Como resultado da sua 

resposta, escreva um breve parágrafo com sua avaliação honesta de sua necessidade de 

penetrar na cultura juvenil onde você vive. 

 

1. Se você andou em um campus hoje, como confortável você sentiria lá? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Como você avaliaria a quantidade de tempo que você gasta no campus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Dos alunos que você conhece por nome na escola, qual percentagem deles são não 

crentes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Qual é a percentagem de voluntários que vão ao campus? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Como você avaliaria o treinamento que você dá a seus alunos para prepará-los viver 

como Jesus e falar Seu nome na escola? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Que percentagem de seus alunos se vê como activo espirituais influenciadores em seus 

campi? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minha avaliação honesta da minha necessidade de penetrar na cultura juvenil onde moro: 
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PRINCÍPIOS DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 

Como podemos equipar e mobilizar 

voluntários, pais e alunos trazer Jesus 

para a cultura estudantil? 

 

Só faz sentido ir onde os estudantes estão. Oitenta e oito por cento de todos os alunos na 

América não conhecem Jesus, mas poucas pessoas na igreja fazem alguma coisa isto. O 

único factor motivador que nos levará "para fora do assento e para a rua" é quando Jesus 

nos transforma de dentro para fora em amantes compassivos de Deus e outras pessoas. 

O que vemos em Jesus que nos obriga a ir? 

O amor de Deus nos motiva (Marcos 6:34) 

Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Em Marcos 6:34, vemos que Jesus "tinha compaixão 

deles, porque eram como ovelhas sem pastor ". Jesus, "Compaixão" o atraiu para nós. Da 

mesma forma, Deus quer aumentar nossa "Quociente de compaixão", a fim de atrair os 

alunos que precisam de Jesus. Ele liga nos a cuidar em um mundo que não se importa. 

Jesus nos chama de nossa zona de conforto (João 20:21) 

Jesus pisou fora de sua zona de conforto. Imagine-o sentado à direita de Seu Pai e fazendo 

a escolha de entrar no útero, experimentar a nascidos, deitar-se na palha, ficar aprisionados 

num corpo humano, sandálias, e comer comida ruim. Ele deixou o conforto do lado de seu 

Pai por isso! Ele fez a escolha difícil e Ele nos chama a fazer o mesmo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A compaixão comunica que nos importamos 

Em um mundo que não se importa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nós devemos ir onde as crianças são (João 1:14) 

Jesus "armou a sua tenda" (morou) entre nós. Ele veio para sair connosco, então nós pode 

sair com ele. E agora, porque o conhecemos, vamos para onde os miúdos ficam fora; Para 

que possam conhecê-Lo também.  

Adolescentes têm dor incrível (Lucas 5: 12-16) 

Jesus viu a dor pelo que era. Ele viu dor no leproso. E Ele não tímido longe dela. Em vez 

disso, Ele o tocou. Esta geração tem mais dor do que qualquer outra outra geração na 

história. Eles são como o leproso - em necessidade desesperada de um cura toque. Eles 

precisam do Curador Ferido (Isaías 53: 4-6). Ele é o único esperança. Nós, como Jesus, 

podemos oferecer aos alunos o toque de cura para sua dor.  

As crianças precisam saber que alguém se importa (Lucas 15: 1-2) 

Jesus fez uma escolha consciente para se tornar amigo dos pecadores. Ele sabia disso 

escolha alienaria o estabelecimento religioso. Mas isso não pareceu a fase ele. Por quê? Ele 

tinha suas prioridades em ordem. Ele queria que os pecadores soubessem que Ele cuidava 

deles mais do que queria que as pessoas da igreja gostassem dele. crianças querem para 

saber se alguém se importa. Quando cuidamos dos alunos, os tipos religiosos ficam com 

raiva. Eles não querem "pessoas assim" na igreja. Ser como Jesus vai nos custar caro, 

especialmente com pessoas religiosas. Custou a Jesus a Sua vida! 

Os Estudantes Precisam de Jesus (João 17: 3) 

Os alunos querem a vida. Mas eles não sabem onde encontrá-lo. Sabemos para onde 

encontre-o. É encontrado em Jesus e em nenhum outro lugar. Jesus disse: "Agora esta é a 

vida eterna: Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem tu tens 

enviado "(João 17: 3). Mais abertos do que nunca, os alunos podem encontrar a Vida 

através de nós. 

------------------------------------------------- 

Os disipulos podem encontrar a 

vida em Jesus - através de vocês! 

---------------------------------------------------------------------- 
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Jesus já está lá (Mateus 28: 7,10) 

Jesus ressuscitou dentre os mortos; E como o anjo disse, "[Ele] está indo adiante de você 

na Galiléia "(Mateus 28: 7). O Cristo ressuscitado não nos envia estudante. Ele já "andou 

adiante" e está nos encontrando lá. Jesus já está trabalhando na vida das crianças. Ele está 

esperando por nós para se juntar a Ele lá! 

 

O Novo Testamento refere-se a dois tipos de cronos-tempo e kairos. Chronos é a passagem 

diária do tempo. Isso acontece para todas as pessoas todos os dias. Mas kairos é um 

momento histórico de especial significado. Jesus viveu em um momento kairos durante os 

Seus três anos em forma humana: "Mas quando o tempo (kairos) vem ... "(Gálatas 4: 4). 

Por meio de Seu Espírito que vive em nós, nós também vivemos um momento kairos. Há 

estudantes ao nosso alcance que precisam desesperadamente Jesus e que nunca o 

encontrarão a menos que nos conheçam. Neste momento kairos, Deus está nos levando a 

ultrapassar todas as barreiras para alcançar esses cultura em nome de Jesus. A hora é 

agora!  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Provavelmente o maior desafio para a igreja hoje 

É alcançar além de suas quatro paredes para chamar o mais novo 

Geração para seguir a Jesus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* As idéias originais para este parágrafo veio de ouvir uma conversa devocional inspiradora dada pelo meu amigo, 

Richard Ross, sobre por que Deus quer que nós alcancemos esta geração de estudantes. Richard ensina ministério 

de jovens no Southwestern Seminary em Ft. Vale, Texas. 
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ETAPAS PRÁTICAS 

Vá para a calçada do lado de fora de uma escola secundária ou campus da escola perto de 

você. Chegar quando os alunos estão vindo para a escola ou sair da escola. Assistir e tomar 

notas. Então, pergunte a si mesmo: Quantas dessas pessoas conhecer Jesus Cristo 

pessoalmente? Este exercício de abertura dos olhos lhe dará fardo para os estudantes sem 

Cristo. Agora, com uma carga maior para os estudantes, considere tomar essas medidas em 

seu campus local. 

1. Ore por favor (Atos 2:47) 

Continue seguir em sua estratégia de oração de oração  com paixão. Além de sua Tríade de 

Oração, envolva seus voluntários, pais e alunos na estratégia da Tríade de Oração. Use 

uma maneira impressionante oração como uma ferramenta para guiá-lo. 

2. Construa a Ponte - Conheça a Escola (Atos 17:16) 

Para conhecer a escola, siga pelo menos uma destas sugestões práticas: 

• Obter o jornal da escola / anual e estudá-lo. 

• Entreviste seus próprios filhos, fazendo-lhes perguntas sobre sua escola. 

• Ir para eventos do aluno, sair e tomar notas. 

• Passar pela "Pesquisa Escolar" em Penetrar o Campus. 

3. Atravesse a Ponte - Fale com o Director (Efésios 6: 7) 

Antes de atravessar a ponte para o principal, você deve fazer uma fundamental decisão. 

Você defenderá seus direitos legais no campus, ou você se submeter à escola e servir? A 

única maneira de ter um longo prazo relacionamento com a administração na escola é 

servir. Uma vez a decisão de servir como Jesus foi feito, então o caminho se torna claro 

para construir um relacionamento com o principal. Siga estas etapas para criar esse 

relacionamento: 

• Reunir-se informalmente. Peça a alguns dos pais de seus alunos que os uma função 

social. 

• Depois de se encontrar, escreva o principal uma nota de "Obrigado". 

• Fazer uma nomeação para atender o director formalmente em seu escritório. 

• Novamente, escreva uma nota para agradecer ao director. 

• Construir o relacionamento falando com o director regularmente. 
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4. Mantenha a Ponte Aberto - Sirva a Escola (Colossenses 3: 23-24) 

Para encontrar o lugar na escola onde Deus quer que você sirva: 

• Encontre sua área de interesse ou identifique uma área de necessidade. 

• Pergunte aos professores ou alunos onde eles vêem uma necessidade. 

• Se você não tiver certeza, gaste tempo ajudando, tentando uma variedade de actividades 

escolares. 

5. Construa Relacionamentos com Alunos (João 4: 1-42) 

Estude a conversa modelo de Jesus em João 4 para descobrir como Jesus construiu 

amizade com alguém que Ele não conhecia e que não O conhecia. 

• Faça perguntas e ouça. Você pode falar com qualquer pessoa por pelo menos 15 minutos 

fazendo essas perguntas: quem, o quê, onde, quando, por quê e como? 

• Recolher as necessidades; Dessas necessidades, oferecer encorajamento e socorro. 

7. Mobilizar Voluntários e Pais (Colossenses 4: 7-15) 

Assim como Jesus, Paulo investiu em seus discípulos. Em Colossenses 4: 7-15, menciona 

alguns deles pelo nome e os papéis diferentes que jogaram. Como você investir em equipar 

seus voluntários e pais, você pode ajudá-los a encontrar um ministério e seu papel único na 

escola. Seu ministério dependerá de factores como seus horários, seus dons e vocação, e 

suas habilidades. 

• Envolva sua Equipe de Liderança, usando seu tempo limitado, com você para conversar 

com as crianças. 

• Encontre maneiras de combinar as habilidades específicas das pessoas em sua Liderança 

equipe com necessidades na escola. 

• Concentre seus líderes em um grupo de alunos por algumas horas cada semana. 

• Ajude os pais a construir relacionamentos com os amigos de seus filhos, convidando-os 

Para suas casas e alimentá-los. 

• Recrutar estudantes universitários / solteiros que tenham mais tempo para dar. 

• Forme equipes de oração com seus líderes voluntários para cada campus. 

• Rede com outros ministérios cristãos no campus. 

8 Mobilizar Estudantes (Atos 5: 41-42)                                              

Mais uma vez, veja-se como a ponta da lança e seus alunos como o eixo. Seu papel é ir à 

frente de seus líderes e alunos e depois equipá-los e desafiá-los a levar Cristo a seus 

amigos. 
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PENETRANDO COMO FERRAMENTAS DO  CULTO 

Penetrando no Campo 

Os alunos de hoje precisam desesperadamente de ser atingidos onde estão 

eles - na escola! 

À medida que os alunos enfrentam os problemas emocionais, sociais e espirituais desafios 

da adolescência e vida sem meio escola ou escola, os líderes de jovens podem estar lá para 

influenciar suas vidas. Penetração campus oferece aos líderes de jovens, pais e voluntários 

uma perspectiva aprofundada e planos práticos para você realiza o seu desejo de receber os 

alunos campus Dá conselhos aprofundados e práticos para relacionadas com os 

adolescentes no seu território e o amor de Deus para eles. 

Este livro ajuda a preencher a lacuna entre a igreja e a escola pública Campus 

provavelmente o campo missionário mais importante na América hoje. 

 

Levando Seu Campus para Cristo 

Agora que é uma ideia radical! Pode acontecer. Mas será tomar algumas pessoas radicais 

com amor radical. Radical amar. É isso que os alunos que não acreditam precisam. Dentro 

este livro, seus alunos descobrirão como ele e como dá-lo afastado. Deus quer bater neles 

no ombro, levá-los a olhar para Ele no rosto, e assumir o desafio de amar radicalmente seus 

amigos através do poder de Jesus. Os alunos podem diferença em suas escolas! 

 

 

Levando o Seu Campus para Cristo dá-lhe uma prática estratégia para 

equipar e mobilizar seus alunos escola. 

 

 

 

Peça esses recursos em www.reach-out.org. 
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PLANO DE AÇÃO 

 

Actualmente. . . O que você está fazendo para penetrar na cultura? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção? 

 

 

Por que é importante para você e suas líderes penetrar na cultura? 

 

 

Que metas você vai definir para penetrar uma cultura? 

 

 

Quem é seu público-alvo específico? 

 

 

Onde você vai penetrar uma cultura? 

 

 

Quando você vai penetrar na cultura? 
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Criar oportunidades de divulgação 

Sessão 7 

Jesus Foco 

Jesus sabia como se apresentar. João escreve, 

No último e maior dia da Festa, Jesus se levantou e disse em em voz alta: Se alguém tem 

sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de vida a água 

fluirá de dentro dele. 

 João 7: 37-38 

O Mestre Professor nos mostra como. . .  

         Apresentar Jesus  

                 Através de oportunidades de divulgação culturalmente relevantes 

                          Para o qual as pessoas trazem seus amigos não crentes. 

Vamos dar uma olhada em como Jesus fez isso. 

Apresentar Jesus. A Festa dos Estantes foi um lembrete cerimonial de que a filhos de Israel 

haviam sido vagabundos no deserto onde a água era preciosa e difícil de encontrar. 

Durante a cerimónia, um sacerdote tomou um jarro dourado, até o poço de Siloé, e encheu-

o de água. Ele levou a água de volta através de um portão especial usado apenas para esta 

cerimónia - o Portão de Água – enquanto o povo recitou Isaías 12: 3, "Com alegria, tirarás 

água dos poços de salvação ". Ele levou a água para o templo e derramou-a no altar como 

uma oferecendo a Deus. 

Possivelmente naquele exacto momento, as palavras de Jesus ressoavam: "Se alguém tem 

sede, venha até mim e beba. "Ninguém perdeu a mensagem. Jesus se proclamou para ser a 

Água Viva simbolizada na cerimónia. Neste dia quente e empoeirado, Jesus convidou-os a 

vir e ter suas necessidades satisfeitas - tomar um copo Dele. Então Ele fez a promessa de 

que todo aquele que acreditasse n'Ele teria rios de água viva fluindo para dentro, para 

dentro e para fora deles.  
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O desafio para os líderes de jovens é apresentar Jesus da maneira que Ele apresentou ele 

mesmo - de uma forma tão ousada e convincente que os alunos compreendam quem Jesus 

é e então quer tomar um copo Dele! Oportunidades de divulgação criativa apresentarem 

Jesus de uma maneira que torna os alunos sedentos pela Água Viva. 

Através de oportunidades de divulgação culturalmente relevantes. Levi soube apresentar 

Jesus com relevância. Ele tinha acabado de encontrar Jesus (Lucas 5: 27-28). Isso é uma 

pista! O Melhor caminho de volta para o mundo dos alunos perdidos é através de outro 

aluno que tem vêm recentemente desse mundo. Quando, como Levi, um estudante "deixou 

tudo e seguiu-o ", ele ou ela terá um forte desejo de seus amigos para fazer o mesmo. 

Levi queria que seus amigos conhecessem Jesus. Lucas explica: "Então, Levi banquete 

para Jesus em sua casa, e uma grande multidão de cobradores de impostos e outros 

[Pecadores] estavam comendo com eles "(Lucas 5:29). Levi tinha uma festa! Ele criou o 

para compartilhar a nova vida que ele tinha encontrado em Jesus. 

Note que Levi criou um ambiente no qual se sentia confortável ao Jesus ao redor de seus 

amigos e amigos se sentiam confortáveis em torno de Jesus. Um de as maiores lutas que a 

maioria dos jovens ministérios experiência está criando esse tipo de ambiente positivo. Os 

estudantes cristãos precisam sentir-se confortáveis amigos não crentes para experimentar 

Jesus. E os alunos que não acreditam, precisam sinta-se à vontade em torno de Jesus. 

Para que as pessoas trazem seus amigos não crentes. Os discípulos bem-intencionados 

tinham perdido de vista como trazer os não crentes a Jesus. Em Marcos 10:13, eles queria 

proteger Jesus das crianças selvagens e barulhentas. As pessoas estavam trazendo seus 

filhos a Jesus para que Ele os tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Muitas vezes as 

pessoas da igreja servem como "repreendedores". Eles criam barreiras que desligam os 

descrentes. Atitudes que olham para baixo em crianças perdidas levarem a acções que os 

causam para se sentir indesejável. 

Veja o que Jesus fez para mudar essa situação.  

Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse: As criancinhas vêm a mim e não as 

impedem, Reino de Deus pertence a tais como estes ... "E ele tomou a Crianças em seus 

braços, colocou as mãos sobre eles e os abençoou.  

Marcos 10: 14-16 
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Como os discípulos, é fácil para nós categorizar grupos de estudantes por cultura, etnia, 

idade, música, atitudes, vestimenta e hábitos. Se criarmos um oportunidade com esses 

preconceitos, conscientes ou inconscientes, excluir as pessoas do Evangelho. Então nos 

perguntamos por que os não crentes não vir ou vir e não responder. Como representantes 

de Jesus, com Sua espírito que vive em nós, devemos eliminar as barreiras e criar um 

caminho que os alunos podem trazer seus amigos não crentes para Jesus em nosso alcance 

Oportunidades. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenho notado algo sobre as crianças não cultura muitos perseguem estilos de 

vida de risco com religiosos fervor. Enquanto isso, nossos filhos do grupo de 

jovens ficam trancados Zona de segurança.. . 

Os jovens de hoje precisam ser chamados a uma vida de perigo por causa de 

seguir a Cristo. Muitos deles são apenas esperando a igreja para dar-lhes 

algo grande, algo significativo, algo arriscado para fazer. 

Paul Borthwick 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PERGUNTAS  DIFÍCEIS  

Responda a estas perguntas, avaliando-se em uma escala de 1-10. Como resultado da sua 

respostas, escreva um breve parágrafo descrevendo a necessidade em sua criar 

oportunidades de divulgação culturalmente relevantes. 

1. Como você classificaria sua carga para alcançar cada estudante em cada campus na sua 

comunidade? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Como classificaria sua eficácia na comunicação pessoal com Cristo e  estudantes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Que porcentagem de seus alunos tem uma mentalidade de alcance? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Como "pagãos amigáveis" são suas oportunidades de alcance? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Qual a percentagem do número total de alunos que frequentam o as oportunidades de 

alcance não são crentes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Que percentagem de seus alunos activos actuais conheceram Jesus no ano passado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

A necessidade de criar oportunidades de divulgação culturalmente relevantes na minha 

situação: 



Pag 80 

SESSÃO 7 - CRIAR OPORTUNIDADES DE DIVULGAÇÃO 

PRINCÍPIOS DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 

Como apresentamos Jesus  

através de oportunidades de divulgação culturalmente relevantes  

para que as pessoas trazem seus amigos não crentes? 

Se quisermos convidar as crianças para começar uma relação de mudança de vida com 

Jesus, então precisamos reconhecer que muitas vezes não apresentamos Jesus com clareza, 

não é culturalmente relevante e os nossos filhos não têm qualquer motivação para amigos 

não crentes. Devemos responder à pergunta acima de uma maneira que nossa abordagem 

actual. Para fazer isso, vamos tomar uma abordagem "4-2-5". 

4 Características 

Quando olhamos os Evangelhos para ver como Jesus criou oportunidades de evangelismo, 

Quatro características se destacam. 

1.Jesus era o foco de atenção (Marcos 1: 40-45) 

 Embora o leproso tenha sido curado e um milagre aconteceu, Jesus foi o herói - tanto que 

as pessoas vieram de todos os lugares para vê-lo. 

2. As multidões estavam cheias de entusiasmo (Marcos 4: 1)  

Tão entusiasmados eram as multidões que empurraram Jesus para a beira de a água para 

que Ele tivesse que pular em um barco. 

3. Os crentes trouxeram seus amigos para encontrarem-se com Jesus (Lucas 5: 27-29) 

Levi, um cobrador de impostos desprezado, encontrou Jesus. Não é possível conter seu 

entusiasmo com seus amigos encontrando-se com Jesus, Levi os convidou a uma festa. 

4. Vidas foram mudadas para sempre (Mateus 20: 29-34) 

Quando dois cegos clamaram por misericórdia, Jesus compassivamente tocou seus olhos. 

Eles foram curados e seguiram Jesus - Mudou para sempre 
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2 Perspectivas 

Para o impacto máximo de um alcance nas vidas dos estudantes, visão. Para ganhar 

perspectiva, imagine olhando através de um par de binocular lentes. Eles trazem o que está 

longe de perto. Quando estamos trabalhando em um pode facilmente perder a perspectiva 

por ser apanhado no "aqui e agora" agitação de actividade. Em vez disso, devemos manter 

uma visão binocular do que é essencialmente importante olhando através destas duas 

formas de olhar : 

Olhar  1: Foco em Jesus 

Ajude os alunos a experimentar Jesus, focalizando-se continuamente nEle. Perspectiva se 

perde quando pensamos que é o tamanho do evento que conta. O sucesso não é medido 

pelos números, mas ao ajudar os alunos a Seus corações, e seguir a Cristo. 

Olhar  2: Conheça o propósito 

Mantenha o propósito geral do evangelismo claramente à vista - para apresentar Jesus 

oportunidades de divulgação culturalmente relevantes para as quais as pessoas amigos não 

crentes. E depois decidir sobre o propósito específico de cada para evitar a síndrome do "o 

que eu faço, eu começo para entrete-los-agora". 

5 Opções 

Preparar, conduzir e limpar depois de um alcance pode usar até enormes pedaços de seu 

tempo de relacionamento. Para evitar o consumo de tempo de alcance todas as suas opções 

com bastante antecedência e, em seguida, que é mais tempo eficiente e relacionalmente 

eficaz.  

Quaisquer opções que você escolher, certifique-se de que você envolve o seu discipulado 

grupos. Ou você pode cobrar a cada um de seus grupos de discipulado responsabilidade de 

criar seu próprio alcance, ou você pode dar a cada discipulado grupo uma área de 

responsabilidade para um alcance maior. De qualquer forma, o aluno apropriar-se do 

alcance e desenvolverem suas habilidades de liderança no processo. Eles assumem a 

responsabilidade de preparar, trazer seus próprios amigos, Execução do programa e 

limpeza posterior. 
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1. Emprestá-lo. 

O princípio aqui é que "não há nada de novo sob o sol" (Eclesiastes 1: 9). Emprestar algum 

ou todos de outro alcance que você viu. 

2. Crie-o. 

Outro princípio emerge aqui: "As pessoas tendem a criar. "Claro, pode ser mais difícil e 

mais demorado. Mas considere as recompensas de construção de relacionamento que vêm 

de reunir um grupo de voluntários, pais e alunos para fazer um chuva de ideias, planejar e 

em seguida, realizá-lo juntos. 

3. Compre-o. 

Existem programas prontos que você pode trazer para sua igreja - músicos, oradores, 

grupos de teatro, comediantes e outros. Olhar em volta. conte o custo. E visualizar o 

programa antes de assinar um contrato. 

4. Alugue-o. 

Muitas vezes, é muito mais viável alugar em vez de comprar. Diversão parques, campos de 

golfe em miniatura, jogos de bola, piscinas, ginásios, pistas de gelo e teatros oferecem 

oportunidades prontas de divulgação. 

5. Junte-se a ele. 

Preste atenção às oportunidades locais que você pode atender para eventos de alcance - 

concertos, filmes, conferências, eventos de evangelismo. Este abordagem evita todas as 

dificuldades logísticas que acompanham o planejamento divulgação. Ainda melhor, 

permite-lhe tempo para investir em relacionamentos e foco no acompanhamento que pode 

beneficiar directamente o seu ministério.  

Quando "4-2-5" (4 características, 2 perspectivas, 5 opções) foram orados através e bem 

planejado, então você tem uma base sólida para apresentar Jesus através de uma 

oportunidade de divulgação culturalmente relevante para a qual os adolescentes podem 

tomar o desafio de trazer seus amigos não crentes. 

------------------------------------------------------------------------ 

Nunca aborreceram crianças com o Evangelho! 

Jim Rayburn 



 ---------------------------------------------------------------------                                         Pag 83 
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ETAPAS PRÁTICAS 

Obtenha seus patos em uma fileira 

Para alcançar seu objectivo de alcance, reunir uma Equipe de Planejamento de uma 

combinação de pessoas de sua Equipe de Liderança, pais chave e discípulos. Brainstorm 

ideia.  

Para trazer a criatividade prática ao processo de planejamento de alcance, use um 

abordagem chamada "storyboard" (perguntas registadas). Ao planejar cada um dos 

elementos significativos que se segue, dê a cada pessoa uma pilha de 4x6 Post-It Notes® 

para escrever suas idéias. Em seguida, colá-los em uma placa sob os elementos 

correspondentes. 

Dê a sua equipe de liderança, pais-chave e líderes estudantis a processo. 

 

1. Objetivo: Qual é o propósito específico para este alcance? 

 

2. Alvo: Quem é o público específico? 

 

3. Tema: Qual é o tema específico? 

 

4. Objetivo: Quais são os objectivos específicos? 

 

5. Idéias: Que idéias criativas específicas do programa você usará? 

Após brainstorming ideias, periodizar os cinco melhores. Concordar com um você vai 

perseguir. Em seguida, storyboard (prguntas registadas) novamente sobre como você vai se 

comunicar essa ideia para o público-alvo. 

6. Recursos: Que pessoas específicas e recursos materiais são necessários? 

7. Produção: Como será o programa específico? Quem será Responsável por quê? Até 

quando? 
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Conduzir seus patos na mesma direcção 

 

Dependendo da complexidade do alcance, seu planejamento pode levar um ou vários 

encontros para completar. Para manter sua equipe se movendo na mesma direcção, 

comunicar o seu progresso com notas resumidas. Entregue-os para fora ou escreva eles em 

um quadro branco. Mantenha seus planos visíveis durante todo o processo, todos os 

envolvidos continuam indo na mesma direcção. 

 

Em espírito de oração, siga o seu plano de evangelismo com a sua equipe de ele é 

concluído com êxito. Convide sua equipe a orar esta oração com você durante todo o 

processo:  

 

Senhor, nós desejamos 

Apresentar Jesus 

De uma forma culturalmente relevante 

Que atrai nossos amigos não-crentes para conhecê-Lo. 

Amem  

 

Jesus pode ser facilmente descoberto em um alcance como esse! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lembre-se do objectivo de Deus: alcançar cada aluno em cada 

Escola com uma relação de mudança de vida para Jesus! 
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Ferramentas de Oportunidade 

O efeito do ímã 

Projectando eventos de alcance que atraem crianças para Cristo 

 

Você pode atrair estudantes que não acreditam para ouvir o Evangelho. O efeito do 

ímã irá mostrar-lhe como! 

 

No efeito do ímã, Barry St. Clair oferece estratégias simples, mas poderosas e ferramentas 

para o alcance. Os líderes juvenis descobrir como equipar seus alunos para envolvimento 

em oportunidades de que os ajudará a alcançar seus amigos para Cristo. 

 

O efeito do ímã dá passo a passo planos para a selecção e preparação de voluntários e 

equipes de estudantes, um plano de publicidade, preparando um orçamento, hospedando o 

alcance e fazendo acompanhamento eficaz. Inclui também um planejador de evento de 

divulgação que caminha líderes em todo o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encomende este recurso em www.reach-out.org. 
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PLANO DE AÇÃO 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 
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Juntando tudo descobrir 

 

Como você coloca o seu total Jesus Focalizado 

no plano de Pastoral Juvenil juntos? 

Como você coloca o seu total Jesus-Focused plano de Pastoral Juvenil juntos? Ao reflectir 

sobre o que descobriu na Pastoral juvenil centrada em Jesus, que sobre sua vida e 

ministério precisa se conformar à vida e ao ministério de Jesus? Que medidas você precisa 

tomar para passar da introdução (exposição a elementos do ministério) à implementação 

(agindo sobre esses elementos do ministério)? 

Reserve um bloco significativo de tempo para rever este bloco de notas e nas páginas do 

Plano de Acção. Pense nisso como um "Retiro de Visão Pessoal". De distracções e passar 

tempo sozinho com Deus. Coloque seu plano de acção total em conjunto nas páginas 

seguintes, incluindo todos os elementos estratégicos do seu ministério. 

As páginas Resumo do Plano de Acção e as páginas do Plano de Acção de cada sessão são 

incluídas para você usar da maneira que ajuda você a mais. 

Resumo do plano de acção 

Use o Resumo do Plano de Acção na próxima página para condensar todo seu Plano de 

Acção páginas em um único documento. Ao analisar cada sessão, identifique uma visão 

chave e três etapas de acção que você perseguirá. Circule uma acção como ponto de 

partida. Mantenha isso resumo útil para guiá-lo em direcção a sua visão única. 

Especificamente. . . 

• Faça do seu Plano de Acção uma parte de suas orações diárias para o seu ministério. 

• Use o Resumo do Plano de Acção para escrever e depois apresentar seu ministério visão 

para o seu pastor e líderes. 

Estão incluídos dois exemplares do Resumo do Plano de Acção. 

Páginas de Plano de Acção 

Utilize as páginas do Plano de acção como planilhas para revisar e moldar os planos do 

Ministério da Juventude Focados em Jesus - agora e ao longo do tempo. Estas páginas 

serão de valor especial quando você reavaliar seus objectivos de ministério para o novo 

ano. 

Pag 89 



 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Pag 90 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

RESUMO DO PLANO DE ACÇÃO 

 

 

Vá mais fundo com Cristo 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Ore com paixão 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Crie Líderes 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Estudantes Discípulos 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Penetrar a Cultura 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Criar oportunidades de divulgação 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 
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RESUMO DO PLANO DE ACÇÃO 

 

 

Vá mais fundo com Cristo 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Ore com paixão 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Crie Líderes 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Estudantes Discípulos 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Penetrar a Cultura 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 

 Criar oportunidades de divulgação 

Reconhecimento chave Etapas da Acção: 

1 

2 

3 
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VAI  MAIS  PROFUNDO  COM O PLANO DE AÇÃO DE CRISTO 

 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 
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ORAR COM PLANO DE AÇÃO DA PAIXÃO 

 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 
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CONSTRUIR O PLANO DE AÇÃO DOS LÍDERES 

 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 
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PLANO DE AÇÃO DOS ALUNOS DISCÍPULOS 

 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

Pag 98  



 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE JESUS-FOCALIZADO 

 

PENETRATE O PLANO DE ACÇÃO DA CULTURA 

 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 
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CRIAR OPORTUNIDADES DE LIDERANÇA PLANO DE AÇÃO 

 

Actualmente . . . O que você está fazendo para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Avançando. . . Tirar suas descobertas desta sessão e projectar suas único Plano de Acção. 

 

 

Por que é importante para você e seus líderes criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Que metas você definirá para criar oportunidades de divulgação? 

 

 

Quem são alguns não crentes específicos que seus alunos podem convidar próximo 

alcance? 

 

 

Onde você vai realizar a sua próxima oportunidade de divulgação? 

 

 

Quando você vai conduzir sua próxima oportunidade de divulgação? 
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Perguntas Mais Frequentes 

As perguntas mais frequentes sobre 

Ministério da Juventude Focado em Jesus 

Todas as perguntas nesta secção tratam de questões imediatas e importantes rosto em sua 

vida e ministério. Respostas e detalhes detalhados podem ser recursos recomendados em 

cada sessão em "Ferramentas". Ordem e faça uso de esses recursos, para descobrir mais. 

 

Para encomendar recursos, visite www.reach-out.org. 

VÁ MAIS FUNDO COM CRISTO /  

ORE  COM  PAIXÃO 

1. Como eu sei se estou perdoado? 

A falta de perdão bloqueia o fluxo do amor e da vida de Deus em nós. Muitas vezes é 

difícil receber o perdão. Mas Deus o oferece livremente. Jesus disse corajosamente ao 

paralítico que seus pecados foram perdoados. Para provar que Ele tinha autoridade para 

perdoar pecados, Jesus curou ele (Marcos 2: 1-13). Deus fez esta promessa: "Se 

confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justos e perdoar-nos-ão nossos pecados e nos 

purificarão de toda a iniquidade " (1 João 1: 9). Portanto, se precisamos ser perdoados, 

confessamos nossos pecados, e Deus muda eles pelo que Jesus fez quando Ele pagou pelos 

nossos pecados na cruz.  

Muitas vezes o problema é que lutamos para perdoar a nós mesmos. Nós confessamos o 

pecado mas mantenha a culpa. Quando Cristo morreu, Ele morreu não somente pelo 

pecado, mas também por a culpa. Precisamos deixar ir o nosso pecado e culpa para que 

"tanto quanto o leste é de o ocidente, até agora ele removeu nossas transgressões de nós 

"(Salmo 103: 12). 
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2. Como posso pedir a alguém para me perdoar, e como perdoar 

alguém? 

Pedindo perdão. A Bíblia diz tanto sobre perdoar os outros como diz sobre o perdão de 

Deus de nós. Sem dar e receber perdão, não só sufocamos nosso relacionamento com 

Deus, mas também nossos relacionamentos com outras pessoas. Para pedir perdão de outra 

pessoa, siga as instruções de Jesus em Mateus 5: 23-24. 

• Lembrar. Seu irmão tem alguma coisa contra você? Pergunte ao Senhor e Ele mostrar-te-

á qualquer um com quem tiveres um relacionamento quebrado. 

• Reconcilie. Em uma atitude de humildade e arrependimento, vá para a outra pessoa e 

pedir perdão. Achei muito importante expressar um pedido para o perdão correctamente. 

Não é apropriado dizer: "Sinto muito" ou "Se eu estava errado ... "Diga simplesmente," eu 

estava errado. "Especificamente diga o que você fez errado. Então diga: "Você vai me 

perdoar?" Isso dá a outra pessoa algo concreto para o qual ele ou ela pode responder.  

Oferecendo perdão. Para perdoar uma pessoa que o ofendeu, siga Jesus ' instrução em 

Mateus 7: 3-5 e 18: 15-18. Quando alguém o machucar, faça certeza de que você lidar com 

a frustração, raiva e amargura em você primeiro. Pergunte Deus para "tirar a tábua do seu 

próprio olho", oferecendo perdão ao outra pessoa. Para fazer isso, coloque uma cadeira 

vazia em frente à sua cadeira, e imagine que Pessoa sentada na cadeira. Expresse todas as 

suas mágoas para essa pessoa. Então ofereça perdão dizendo: "Eu te perdoou por ______." 

Então quando você vai para aquele pessoa para falar sobre o assunto, você pode ir com o 

amor de Cristo fluindo de porque o problema já está resolvido em seu coração. 

Dar e receber perdão não é nada pequeno. Para alguns, será o mais difícil e a acção mais 

difícil que temos que tomar. Todavia, Deus nos deu Seu perdão em Jesus. Desde que Ele 

nos perdoa, temos a incrível oportunidade não só de oferecer perdão aos outros, mas 

também para recebê-los deles. 

3. Como faço para mudar o comportamento errado em minha vida? 

Nós não nos mudamos; Somente Deus nos muda. Por que isso é tão difícil para nós 

aprender? Gálatas 2: 20-21 nos aponta na direcção certa para ver como comportamento. O 

versículo 21 mostra o que fazemos muitas vezes para mudar o comportamento. Nós 

reservamos a graça de Deus "porque pensamos que podemos lidar com a situação por nós 

mesmos. Mas quando fazemos isso, dizemos a Deus: "Cristo morreu para nada". A chave 

para mudar  
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Comportamento é "a graça de Deus." Definido, é "a capacidade sobrenatural de Deus em 

você através da Cruz e da Ressurreição ". Praticamente, Gálatas 2:20 aplica-se aqui. Para 

mudar nosso comportamento, aceitamos duas verdades significativas: 

• Quando Cristo morreu, eu morri. "Eu fui crucificado com Cristo". 

• Quando Cristo ressuscitou, eu me levantei. Através da ressurreição de Cristo dos mortos 

e a libertação de Seu Espírito, agora "Cristo vive em mim". 

Temos o próprio Cristo por Seu Espírito que vive em nós. Então, agora, como vivemos 

vidas? "Pela fé no Filho de Deus". Confiamos na promessa de Deus: Morto, então eu não 

posso mudar nada. Mas Cristo vive em mim, para que Ele possa mudar tudo. Jesus nos 

torna "justos" (correctamente relacionados com Ele), então podemos se comportar 

"direito"! 

4. E se eu não conseguir resolver um problema significativo na 

minha vida? 

Muitas vezes as pessoas têm "problemas que dominam a vida" que gerações. Os pecados 

que estabeleceram tal baluarte exigirão que alguém mais para ajudá-lo a saber como usar 

os recursos de Cristo para resolver o problema. para encontrar a pessoa certa para ajudar: 

• Recorde que o Espírito Santo é o Conselheiro Supremo (João 14: 15-18). 

• Peça ao Senhor que a pessoa certa lhe aconselhe. 

• Encontre um conselheiro cuja abordagem seja verdadeiramente centrada em Cristo, não 

humanística psicologia. 

• Peça ao Senhor para restauração total, cura e liberdade (João 8:32, 36). 

5. Que passos práticos posso tomar para conhecer melhor a Deus? 

A intimidade com Cristo é nosso objectivo final. A nossa vida interior nasce da primavera 

de Água Viva (João 4:13). Tudo o que fazemos sai do que somos. Por essa razão, devemos 

nos concentrar em Jesus e quem Ele está em nós. Pratique vivendo na presença de Deus 

momento a momento. Uma maneira de fazer isso é através da "respiração espiritual". 

Assim como ficamos vivos fisicamente respirando (Exalar e inspirar), continuamente 

refrescamos nossa relação com Cristo por respirando espiritualmente. Confessamos nosso 

pecado (exalar), de acordo com a promessa de 1 João 1: 9, e libertar o Espírito Santo em 

nós (inspirar), de acordo com Efésios 5:18. Praticar "respiração espiritual" muitas vezes 

durante o dia nos mantém cientes de que estamos na presença de Deus. 
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Essas disciplinas e hábitos nos ajudarão a conhecer Jesus e a permitir que Sua vida flua 

dentro, e  por e fora de nós. 

• Passe algum tempo a sós com Deus todos os dias durante pelo menos 30 minutos. 

• Continuar a seguir em sua estratégia de oração de oração no ore com Paixão. 

• Memorize as Escrituras. Fazer isso faz você pensar os pensamentos de Deus. Início pela 

memorização de um versículo por semana e, em seguida, aumentar que, como você entrar 

em o hábito de memorizar versos. 

• Ore pelos versículos que você memoriza de volta a Deus. 

• Reserve um dia inteiro ou meio dia para oração e jejum. 

• Leia livros inspiradores que se concentram em seu relacionamento com Cristo, 

particularmente clássicos devocionais como Meu Maior para Seu Maior. leve um livro com 

você o tempo todo, estabelecendo uma meta de ler um capítulo por dia. 

CRIE LÍDERES 

1. Como recrutar líderes adultos de qualidade? 

A maioria dos leigos se sentem muito inadequados para liderar, especialmente no 

ministério da juventude. Frequentemente eles se sentem intimidados. Ao recrutar, é 

importante aliviar os medos das pessoas. Deixe eles sabem que você não está procurando 

por pessoas que já estão treinadas e qualificadas trabalhar com crianças; Em vez disso, 

você está procurando pessoas que têm o potencial para liderança e o desejo de aprender. 

Você está procurando FAT pessoas - Fiel, disponível e Ensinável. Deixe-os saber que você 

vai equipá-los para Ministério da juventude. 

A melhor abordagem em recrutar líderes é aproximar cada pessoa individualmente. Diga-

lhes: "Estou começando uma equipe de liderança para o ministério da juventude. Nós 

vamos reunir crescer em nosso relacionamento com Cristo e uns com os outros e aprender 

a satisfazer as necessidades das crianças da maneira como Jesus atendia às necessidades. 

Você oraria por participar enfatizar que esta não é uma reunião para falar sobre o 

ministério da juventude, mas um tempo para cultivá-los em seu crescimento pessoal e 

ministerial. Verificar novamente com eles em poucos dias para descobrir sua resposta. 

NOTA: Os pais têm o maior potencial como voluntários devido à sua Perguntas mais 

frequentes seus próprios filhos. Concentre-se em recrutar pais à medida que Equipe de 

Liderança. 
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2. Requer que todos os meus líderes adultos participem equipe de 

liderança? 

Não no início. No início, você está olhando apenas para as pessoas que estão motivadas, 

aqueles que realmente desejam participar. Eles estabelecerão o ambiente para todo o 

ministério. Se você tem pessoas que não estão motivadas em sua liderança eles vão 

derrubar o nível de entusiasmo para o resto do grupo. Este irá filtrar por todo o ministério. 

Mas se você tiver pessoas motivadas, definir um ritmo positivo para as crianças. 

Mais tarde, quando você recrutar mais líderes mais tarde, novamente você vai querer 

recrutar os motivados. Com o tempo, todos os seus líderes serão motivados e treinados. Em 

nesse ponto, as pessoas acharão que participar da Equipe de Liderança é um privilégio 

mais do que um requisito. 

3. Podem juntar-se novas pessoas depois de iniciarmos a Equipa de 

Liderança? 

Se você fizer o anúncio sobre a Equipe de Liderança para toda a igreja e realizar um retiro 

de visão e / ou uma reunião preliminar, então raramente alguém quer participar depois que 

o grupo começa. Após a primeira ou segunda sessão, feche o grupo. Depois disso, se as 

pessoas querem se juntar à Equipe de Liderança porque estão a apanhar o entusiasmo do 

grupo, pedir-lhes que aguardem até ao final do nas primeiras 12 semanas. Nessa altura, 

recrute novamente e leve outro grupo através de A Caminhada pessoal com Jesus Cristo, o 

primeiro livro da Série Líderes do edifício. Você pode fazer isso repetidamente para 

aumentar o número de líderes. 

Para manter o senso de que a equipe maior está se movendo na mesma direcção, dos 

líderes em um local. Em seguida, durante sua sessão, você pode colocá-los em grupos 

menores. Peça a todos que se reúnam em um grande grupo alguns minutos por semana para 

cobrir anúncios gerais e direcção geral; em seguida, quebrar em pequenos grupos de equipe 

de liderança. Treine seus líderes mais maduros para liderar um novo grupo. Outra opção é 

que cada Equipa de Liderança diferentes horários e locais durante a semana. 

4. O que devo fazer se alguém não cumprir com a sua seu 

compromisso com a Equipe de Liderança? 
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A maneira de eliminar a maior parte deste problema é apresentar claramente a visão e 

direcção para cima frente. Você pode fazer isso de forma mais eficaz, recrutando pessoas 

individualmente em vez de em um grupo. Descreva minuciosamente o Compromisso 

Pessoal (Achados na página 11 de cada um dos três livros dos Líderes do Edifício Série). 

Ao fazer isso cada pessoa vai saber exactamente o que está envolvido. 

Se alguém no grupo está lutando ou se o grupo como um todo está lutando, seja honesto. 

Fora do grupo, pergunte a essa pessoa qual é o problema. Frequentemente os indivíduos 

estão lidando com um problema em suas vidas pessoais que os causou para perder o 

entusiasmo ou foco. Ajudá-los com o problema. Talvez alguém tenha obtido em uma 

rotina espiritual. Ajude-o a determinar quais são os problemas e como obter de volta à 

pista. Talvez ele entrou no grupo e percebeu que ele não gosta de trabalhar com crianças. 

Deixá-lo cair fora. Normalmente, quando as pessoas não estão fazendo as atribuições, tem 

muito pouco a ver com as atribuições. Muitas vezes a questão é pessoal. Como o líder, 

ajudar o líder em desenvolvimento a trabalhar através dele. Seu envolvimento pessoal em 

suas vidas vai levá-los "sobre a corcunda", para que eles possam seguir em frente. 

5. E se um voluntário não trabalha bem com crianças? 

Se uma pessoa é chamada ao ministério da juventude e ele se voluntariar, então encontre 

um lugar para essa pessoa para ministrar. No contexto da Equipe de Liderança, você terá a 

oportunidade de observar essa pessoa, sua vocação, dons espirituais, habilidades e 

habilidades relacional. Encontre o lugar que a pessoa pode ajudar mais. Pode ser que a 

pessoa está deslocada. Talvez ele esteja ensinando quando o que ele realmente gosta é a 

produção de vídeo. Colocá-lo em um lugar onde ele pode usar suas habilidades o melhor. 

Se a pessoa é um "peixe fora da água" quando se trata de crianças, gentilmente guiá-lo para 

envolver-se em outra área da igreja além do ministério da juventude. 

Se o problema é a atitude, isso é uma questão diferente. Às vezes as pessoas tentam um 

jogo de poder ou manipulá-lo. Nesse caso, fale com a liderança de sua igreja sobre ele e 

então confrontá-lo biblicamente. 

Em suma, seu trabalho é ajudar cada pessoa a encontrar seu próprio lugar no corpo de 

Cristo. 

DISCÍPULO ESTUDANTES 

1. Quem deve liderar um grupo de discipulado? 
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O modo como você responde a esta pergunta afitará significativamente a motivação e a 

profundidade do seu ministério aos seus alunos. Responda com cuidado à luz da 

singularidade da sua situação. Deixe as seguintes ideias práticas guiá-lo. 

E estabeleça em sua mente que as pessoas em sua Equipe de Liderança são aquelas que 

precisam liderar os grupos. Isso faz sentido porque seus líderes são experimentando um 

"grupo de discipulado" na reunião da Equipe de Liderança. Eles são os que sabem como 

criar o ambiente certo para o crescimento. 

Não insista que todas as pessoas da Equipe de Liderança conduzam um discipulado grupo. 

Talvez esse não seja o seu chamado no ministério da juventude. Você pode incentivar 

todos para liderar um grupo, mas, em seguida, apenas dar um grupo para aqueles que estão 

interessados e qualificado. 

Comece pequeno. Comece com um ou dois grupos - talvez um grupo para caras e um para 

meninas. Você lidera um dos grupos para definir o ritmo da Equipe de Liderança mais 

tarde. Fazer isso lhe dará algum tempo e experiência que o ajudará a decidir como você 

deseja estruturar seu ministério de discipulado para envolver número de crianças. Se o 

tempo permitir, liderar um grupo de discipulado e uma Equipe de Liderança em um 

período de tempo paralelo. Continuar a desenvolver líderes para os grupos de discipulado 

presentes e futuros. Como as pessoas passam pelo processo da Equipe de Liderança, 

encorajam-nas a crianças. Dê-lhes um grupo e começá-los começados. Usando esta 

abordagem, você desenvolver um número cada vez maior de líderes adultos e líderes 

estudantis que estão amadurecendo em Cristo e que podem levar outros. Esses discípulos 

adultos e os alunos servirão como seu núcleo. Mais tarde, os alunos que amadurecerão 

estudantes mais jovens. 

NOTA: Os pais são os líderes juvenis # 1. Crie sua estratégia para discipular seu estudantes 

em torno de seus pais envolvidos. Equipe seus pais para discipular seus próprios crianças e 

amigos de seus filhos. O combustível dos pais lhe dará o treinamento e os recursos você 

precisa envolver os pais no discipulado. 

2. Como posso desafiar os alunos a fazer parte de um discipulado? 

Os candidatos ideais para o discipulado são crianças com fome de Jesus. Vai descobrir que 

algumas das crianças mais improváveis responderão. Muitas vezes, seu desejo de conhecer 

Jesus  
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Coberto por sua conduta ou comportamento. Verdade, a maioria não será madura. Mas é 

por isso que eles estão no grupo - para amadurecer em Cristo. Aceite-os exatamente onde 

eles são e levá-los onde precisam ser. Isso começa com um desafio cada um para se tornar 

uma parte do grupo de discipulado.  

Considere estes pontos importantes no seu desafio: 

• Lançar a oportunidade para todo o grupo de jovens; Então faça o acompanhamento com 

compromissos individuais. Algumas crianças que você vê como tendo potencial não pode 

têm respondido ao desafio público. Vá para eles individualmente e desafiá-los. 

• Estabeleça uma reunião pessoal cara-a-cara com cada aluno. Disponibilizar o custo 

passando pelo compromisso pessoal na página 11 de Seguir Jesus. 

• Dizer-lhes os benefícios de serem discipulados e dar-lhes alguns exemplos de sua própria 

vida ou da vida de outras crianças que foram discipuladas. 

• Na sua primeira reunião de grupo e em qualquer outra reunião preliminar, a página 11 

compromissos para reforçar a seriedade deste compromisso. Pergunte a cada pessoa 

individualmente se ele ou ela entende o que está envolvido. 

• Na sua primeira reunião, peça que assinem o Compromisso Pessoal. Então passar os 

livros ao redor, para que eles possam assinar livros uns dos outros. Isso cria 

responsabilidade. Se você tem um grupo júnior alto, tenha os pais assinar o livro também 

desde, muito provavelmente, eles vão conduzir seus filhos para o grupo reunião. 

3. E se os alunos não fazem as tarefas? 

Se você seguir os passos adequados para desafiar as crianças, a maior parte desse resolvido 

antes de começar. (Veja a pergunta anterior.) Mas se não, você pode motivar estudantes de 

outras maneiras. A eficácia destas abordagens dependerá o relacionamento pessoal que 

você tem com as crianças. É incrível como o tempo que você gastar com eles fora do grupo 

afitará directamente sua motivação para ser envolvidos no grupo e fazer as tarefas. 

Você pode usar estas abordagens práticas para incentivar seus filhos a concluir suas 

atribuições. 

• Chamá-los a cada semana dois ou três dias antes da reunião. Pergunte como eles estão 

fazendo e dizer-lhes com entusiasmo o que o grupo vai cobrir este semana. Lembre-os de 

suas atribuições; Então reze por eles sobre o telefone. Isto irá construir o seu 

relacionamento com eles, e lembrá-los de  O que você esperava. 
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• Criar um sistema de contabilidade de amigos. Eles são responsáveis por ajudar Uns aos 

outros conseguem fazer o seu trabalho. Um garoto mais motivado pode ajudar um que é 

menos motivado. 

• Se um aluno, em particular, estiver em dificuldades, comece com ele atribuições em 

conjunto. 

• Se o grupo inteiro está lutando, falar sobre isso abertamente. Seja honesto sobre o porquê 

eles estão lutando. Juntos encontrar as soluções. Faça o que fizer, fique com eles. Não lhes 

dê a ideia de que você vai desistir deles porque eles não estão fazendo as atribuições. 

• Coloca o que eles estão aprendendo na prática. As crianças são tão subestimadas e sobre 

educados que o que eles podem precisar é um lugar para colocar o que eles são 

aprendizagem em acção. Leve-os consigo para compartilhar Cristo com um de seus amigos 

ou ir a uma casa juvenil cada semana após a reunião do grupo.  

Faça o que fizer, reforçar a ideia de que seguir Jesus não é chato! 

4. Os rapazes e as meninas podem ser colocados no mesmo grupo? 

Não, a menos que seja necessário. Ao longo dos anos, achamos melhor manter diferentes 

sexos separados. Não tem nada a ver com o legalismo. A Bíblia nos dá quando nos diz que 

os homens mais velhos ensinam os homens mais jovens e as mulheres mais velhas ensinam 

as mulheres mais novas (Tito 2: 1-8). 

Duas outras boas razões orientam esta decisão: 

• Quando os rapazes e as meninas estão juntos, as pessoas se inscrevem para o discipulado 

grupo motivado por um desejo de estar com um garoto / namorada em vez de um desejo 

para conhecer melhor Jesus. 

• As questões são levantadas em grupos de discipulado que as crianças querem discutir 

como sexo e masturbação. Em um grupo misto, é difícil discutir esses problemas. Grupos 

separados permitem uma discussão mais profunda e mais honesta. 

5. Meus filhos tiveram o básico, então eu posso pular alguns dos Livros em movendo-se 

para a série de maturidade? Eu realmente precisa fazer os livros em ordem? 

Muitas vezes os líderes juvenis pensam que seus filhos sabem muito mais do que pensam 

eles que são mais maduros do que eles são. Mesmo que seus alunos tenham material 

básico, isso não significa necessariamente que eles estão colocando em prática. 
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Além disso, é importante não pular nenhum dos livros porque, no caminho, você vai 

desafiar seus discípulos mais velhos para se tornarem discipuladores dos filhos mais novos. 

se eles não tiverem passado pelo material, eles não saberão como liderar o grupo. 

 

É melhor fazer os livros em ordem, porque eles foram escritos progressivamente, movendo 

as crianças através de um processo de salvação em seguir Jesus a ter o habilidades para 

ministrar aos outros em Influenciar Seu Mundo. Se, no entanto, tiver um uma razão 

específica para o fazer, pode alterá-los. Por exemplo, se você ter uma viagem de missão 

próxima e quer ensinar seus filhos a compartilhar sua fé, então você pode usar Longe, seu, 

fé -mesmo que não seja o próximo Livro na série. 

PENETRAR NA CULTUA 

1. O que eu faço se as escolas estão fechadas para estranhos? 

Em toda a América, a palavra é que é impossível entrar em campus escolares. A verdade é 

que, se você tem a abordagem certa, dificilmente qualquer escola vai mantê-lo fora do 

campus. Muitas vezes, os líderes juvenis usam isso como uma desculpa para não campus A 

visão do ministério da juventude, devidamente concebida, expressará o estabelecer um 

ministério em cada campus em sua comunidade. 

Para derrubar as paredes em um campus fechado: 

• P raio e rezar um pouco mais. Mais do que qualquer ponto de acção, este é o importante. 

Ao longo dos anos, muitos campi que foram fechados têm aberto através da oração. A 

oração persistente fará a diferença. Usar a estratégia da Tríade de Oração com seus alunos 

em seus campi. 

• Conhecer o director e desenvolver essa relação crítica. 

• Serve uma necessidade. Descubra um lugar onde a escola precisa de ajuda e mobilize 

seus recursos para atender a essa necessidade. 

• Junte-se a outras igrejas e organizações de campus. Muitas vezes, outro ministério ou 

organização juvenil já está no campus. Se não, então considere começar um. Muitas vezes, 

isso lhe dará acesso ao campus quando você tiver dificuldade em fazer isso sozinho. 
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2. Como posso obter a Equipe de Liderança envolvida no campus? 

Você vai ter algumas pessoas em sua equipe de liderança que vai ficar animado sobre indo 

para o campus, e outros que irão tremer de medo. De qualquer forma, todos precisam de se 

envolver com crianças fora da igreja de alguma forma - mesmo que tenham apenas uma 

hora por semana para dar. 

Pegue os que têm mais entusiasmo para isso e ligue-os campus com você, a fim de treiná-

los. Uma vez treinados, eles se estabelecem para estabelecer um ministério em outro 

campus.  

Um dos melhores recursos para o ministério campus é estudantes universitários. Utilizando 

seus tempo livre e proximidade de idade para estudantes do ensino médio, organizá-los em 

Campus equipes para construir relacionamentos com crianças em cada campus em sua 

comunidade. 

Um capítulo inteiro é dedicado a esta questão em Penetrando o Campus. 

3. Que direitos tenho no campus? 

Nenhum. Nada. Os estudantes têm numerosos direitos e os professores têm direitos. Se 

você é o pai de um aluno, então você tem os mesmos direitos que outros pais. Mas, como 

líder de uma igreja local, você não tem direitos. Por isso razão, é muito importante 

predetermine sua aproximação ao campus por decidindo tomar a "rota de serviço" em vez 

da "rota de direitos".  

Ao invés de ir à escola e pedir tempo para o estudo da Bíblia, um clube, ou oportunidades 

de falar em salas de aula e assembleias, construir um o director e alguns treinadores / 

professores. Então decida como você pode servir as necessidades da escola. Isto lhe dará 

uma relação positiva a longo prazo com a escola que permitirá que você ministrar aos 

estudantes lá para os próximos anos. 

4. E se eu tiver mais de um campus na minha área? 

Quanto mais melhor! Os campi mais em sua área, o potencial mais seu tem um número de 

alunos. Pense em multi-campus como um positivo, não um negativo. 

Usando a abordagem positiva, o que você vai fazer para alcançá-los? 

• Você, como líder, estabelece um ministério eficaz em um campus. 
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• Use esse campus como um campo de treinamento para treinar sua Equipe de Liderança 

em como para se relacionar com os alunos no campus e alcançá-los para Cristo. 

 • Desenvolver equipes de campus utilizando estudantes universitários em sua Equipe de 

Liderança que vêem o campus como seu ministério. Começar um ministério em outro 

campus somente quando você tem a liderança para fazê-lo de forma eficaz. 

• Peça a cada equipe do campus que mobilize seus alunos cristãos para influenciar amigos 

para Cristo. O livro Tomando Seu Campus para Cristo lhe dará os recursos que você 

precisa para fazer isso. 

• Não pense que tem de chegar a todos os campus por conta própria ou igreja. Rede e 

cooperar com outras organizações cristãs do campus e outras igrejas, sim, mesmo outras 

denominações, para garantir que cada criança em cada campus em sua comunidade tem 

uma oportunidade de saber e seguir Jesus Cristo. 

5. E se a minha igreja não me deixar ir para o campus? 

Responder a esta pergunta é complicado porque existem tantas dinâmicas que faça com 

que seu pastor ou liderança desencorajem o ministério do campus. Assumindo que 

ninguém está em uma viagem de poder ou que não existe conflito entre você e o liderança, 

você precisa descobrir o motivo pelo qual eles não querem que você vá. Eles pode saber 

algo que você não sabe sobre a situação. Talvez Deus esteja usando porque o momento não 

está certo.  

No entanto, se você descobrir uma diferença na filosofia e visão que se relaciona com o 

fato de que suas autoridades não estão interessadas em alcançar crianças para Cristo ou em 

tendo "esses tipos de crianças em nossa igreja", então você tem um problema sério. Para 

resolva o problema: 

• P raio para a sabedoria e direcção de Deus. 

• Certifique-se de que a liderança da igreja entende a sua visão - concordo com ele ou não. 

Coloque sua visão por escrito. 

• Apelo aos seus líderes sobre esta questão. Peça que reconsidere. 

• Realize a menos que dois sejam acordados, eles não podem caminhar juntos (Amos 3: 3). 

Você só pode ir por tanto tempo, se eles não querem que você faça isso. Em que ponto, 

você precisará considerar mudar para outro ministério. Esperançosamente, ao longo do 

caminho, você pode comunicar com eles o que seu coração é; e o Senhor lhe dará liberdade 

para perseguir todos os alunos de todas as escolas de Jesus Cristo. 
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OPORTUNIDADES DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

1. Se não temos o talento, o dinheiro ou as pessoas para criar uma 

oportunidade de alcance? 

Assim como Jesus multiplicou os cinco pães e dois peixes, se você oferecer o que você tem 

Deus na fé, Ele a multiplicará e produzirá algo muito além do que você pode imaginar. 

Para que Deus multiplique seus recursos, siga as seguintes etapas da acção: 

• Orar frequentemente e duramente para recursos necessários. 

• Prepare sua equipe para uma oportunidade de alcance. (Veja a seguir perguntas para 

sugestões.) 

• Envolva pessoas em sua Equipe de Liderança para trabalhar com você. Alguns podem 

querer focalizar especificamente em oportunidades de alcance. 

• Rede com outros para conduzir uma divulgação. Muitos recursos existem sua igreja ou 

comunidade, bem como em outras igrejas. (Sessão de Revisão 7, "Criar Oportunidades ".) 

• O custo não precisa limitar sua eficácia de alcance. Quando cada grupo de discipulado é 

dono de todo ou parte de um alcance, então as crianças seus amigos e Jesus podem ser 

apresentados a um custo mínimo. 

2. O que é necessário para me preparar para conduzir um qualidade, 

criativa oportunidade de alcance? 

Esta questão tem tanta importância que respondê-la levou as primeiras 76 páginas de o 

efeito do ímã! Este livro mostra como desenvolver sua declaração de missão para o seu 

ministério; Elaborar uma estratégia bíblica para o ministério juvenil; Quebrar as crianças 

"Resistência ao Evangelho através da oração; E obter a liderança de sua igreja, sua equipe 

de Liderança, e seus filhos principais atrás de você. Mesmo que este processo demorar 

mais do que você quer, vale a pena esperar para fazer sua abordagem de alcance eficaz em 

alcançar miúdos. Lembre-se que você não está indo para curto prazo mas para frutos a 

longo prazo. 

3. Como faço para que as crianças não cristãs venham? 

A igreja que se concentra em alcançar estudantes não cristãos ganhará o dia 
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Nesta geração. A igreja que não, será deixada na poeira. Desenhar crianças não cristãs em 

um alcance, é muito importante ter um relacionamento com eles. Portanto, penetrar no 

campus torna-se crucial para o sucesso do alcance. 

As crianças não serão atraídas pelo brilho do programa, mas elas virão porque um amigo 

os traz. Eles não virão por acidente. Sua liderança e os alunos devem ter um ardente desejo 

de trazer seus amigos. Quando isso acontece, você não terá cristãos. 

Se você espera que os não crentes venham mais de uma vez, então você tem que criar um 

ambiente que é inválido de "Cristianismo" e relevante para as necessidades de crianças. 

Isso significa colocar um programa com excelência. O efeito do ímã orienta você através 

do processo de como fazer isso. 

4. Preciso fazer uma evangelização que apresente o Evangelho 

semana? 

Começar lentamente. Faça uma oportunidade de alcance especial uma vez por trimestre 

para começar. Então como seu núcleo de liderança e estudante cresce, você pode fazer uma 

vez por mês, depois uma vez por semana. A consistência é fundamental porque ajuda você, 

seus líderes e seus filhos sabem que um terá lugar divulgação  em uma base regular. Tão 

longe quanto apresentando o Evangelho sempre, a resposta é sim. Mas apresentar a 

mensagem criatividade. Projecte seu alcance para identificar com as necessidades das 

crianças e, em seguida, aplicar a mensagem do Evangelho a essas necessidades. Para fazer 

isso de forma eficaz e criativa, vá para os capítulos Efeito do ímã no planejamento do 

programa. 

5. É melhor fazer o alcance em nossa igreja ou em um site neutro? 

A regra é que você faça tudo o que puder para derrubar tantas barreiras como você pode 

que manter as crianças de Cristo. Com isso em mente, você terá que olhar para sua 

instalação e em outras opções de instalações em sua comunidade; Então decida qual um 

tornará mais fácil para os não cristãos para vir. Custo, instalação e retirada distância, e 

percepção da facilidade na comunidade influenciará sua decisão. Uma das melhores 

maneiras de determinar isso é pesquisar seus filhos e crianças no campus para descobrir o 

que seria mais atraente para eles. 
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 O Ministério da Juventude Focado em Jesus irá ajudá-lo a cumprir sonhos do 

ministério da juventude, redireccionando sua visão, realinhando suas fornecendo 

ferramentas práticas. Através deste recurso de auto-formação, Deus produzir mudança de 

vida e equipar os trocadores de vida através de você. Este enfoque focado em Jesus 

abordagem dá-lhe as estacas em que pendurar sua vida inteira e ministério. Você, seu 

pastor, voluntários, pais e alunos se reunirão em torno de uma visão de Jesus e Seu 

ministério, permitindo-lhe: 

• Aprofundar-se na intimidade com Cristo 

• Ore com paixão pela presença e poder de Deus 

• Construir líderes para um ministério aprofundado e de longo prazo 

• Discípulo dos alunos para avançar para a maturidade em Cristo 

• Penetrar a cultura através de relacionamentos 

• Criar oportunidades de alcance para alcançar os alunos para Cristo 

Líderes mais novos da geração ... 

Se você está começando seu ministério, o Ministério da Juventude Focado em Jesus 

Oferece uma base sólida. 

Se você já equipar voluntários, pais e alunos, este notebook oferece excelente treinamento 

e recursos. 

Se você investe em outros líderes de jovens, considere este sua ferramenta de treinamento. 

Seu ministério único emergirá e se aprimorará conforme você implementar estratégias 

aprendidas do Ministério da Juventude Focada em Jesus. Esta nova abordagem pode fazer 

com que você e sua igreja se tornem poderosos agentes de mudança a geração mais jovem! 

 Dr. Barry St. Clair deseja influenciar os jovens geração para seguir a Jesus. Como 

fundador e presidente da Reach Out Youth Solutions, ele esteve no vanguarda do ministério da juventude por 

mais de três décadas, equipando líderes de jovens, pais e alunos em trinta países. Através de sua liderança, 

milhares de Igrejas têm implementado jovens focados em Jesus estratégias de ministério. Ele é o autor de 

mais de vinte e cinco livros, incluindo Parent Fuel. Barry jogou basquete na terceira posição da equipe na 

nação e tem executado o Boston maratona. Ele e sua esposa, Lawanna, têm cinco filhos casados, dez netos, e 

vivem em Atlanta, Geórgia. 


