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rev. 13 de março 2013 
EVR – Encontro Semanal do Pastor com a Equipe de Semeadores 

Plano de didático sugerido, 1º semestre 
Use este plano se a equipe se inaugurou sem passar a fase de 11 semanas de um grupo protótipo 

 
Para recapitular os objetivos e esclarecimentos da reunião, veja partes 10.1.2 & 10.1.3. 
Para saber mais sobre como começar a aplicar EVR em sua igreja, veja parte 1.4.  
Veja 2.6 para o resumo dos tipos de Semeador e seus papéis. 
 
O procedimento sugerido para o Pastor aplicar EVR na igreja (veja parte 1.4 para mais detalhes) 

1. O pastor lê o EVR e determina se a sua aplicação vale a pena em sua igreja. 
2. O pastor convida pessoalmente líderes e membros-chave para estudar EVR com ele por 11 semanas, formando-se o grupo protótipo. 
3. O grupo decide continuar com encontros semanas a fim de aplicar profundamente EVR, tornando-se grupo inaugural. 
4. Depois de mentorear o grupo inaugural por um ano, o pastor convida outros líderes e membros-chave para que ele os acompanhe por 

um ano na aplicação de EVR, inaugurando outra equipe de Semeadores. Além disso, o pastor reúne se periodicamente com a primeira 
equipe (do 3º passo) para orar e motivá-la na continuidade de aplicação de EVR em sua vida cotidiana. 

 
Formato sugerido para a reunião (pode alterar a ordem para não cair em rotina) 

• Compartilhamento de vitórias no evangelismo e integração - 10 min. 
• Compartilhamento de desafios ou dúvidas entre os Semeadores - 10 min. 
• Parte administrativa - “Eis a(s) próxima(s) tarefa(s).” - 5 min. 
• Palavra de encorajamento do pastor - 2 min. 
• Momento de Oração (por evangelizandos, contatos, crescimento, etc.) - 10-15 min. 
• Momento didático*- 20-30 min. 

1º semestre – Conteúdo para o momento didático do encontro semanal com tarefas para os Semeadores fazerem fora da reunião 

Semana Conteúdo, atividades e tarefas a fazer 

1ª   Destaca a lista das convicções e realidades sobre evangelização (no fim da parte 1.1) e então discutir. 

 Discute a definição de evangelização (1.2), seus três componentes e a importância de enfatizar a cada três. 

 Afirma os dois objetivos de cada Semeador e vê as razões para a igreja investir em EVR (10.1.3) 
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Fora – Ora que o Senhor o use para impactar outros para Cristo.  
Fora  - Lê 1º capítulo do EVR. 

2ª   Revisa e termina a discussão sobre os três componentes de evangelização (1.2). 

 Conversa sobre a bênção e eficácia de evangelização por meio de relacionamentos (1.2.2. & 1.2.3). 
Fora – Ora pelos familiares, amigos e outros conhecidos que necessitam encontrar salvação. 
Fora – Dá folheto evangelístico para duas pessoas e no mesmo tempo tenta conversar elas, se manifestarem interesse para 
um diálogo abreviado. 

3ª   Salienta os primeiros seis Elementos Essenciais de evangelização e dialoga sobre a importância de cada um (2.1 a 2.6). 
Fora – Ora em favor do crescimento de sua igreja e pela salvação de seus familiares e outros ao seu redor. 
Fora – Se encontrar pessoas que aceitaram o folheto da semana passada, pergunta-lhes suas impressões da leitura. 
Fora – Dá folheto evangelístico para duas pessoas e no mesmo tempo tenta conversar com elas, se manifestarem interesse 
para um diálogo abreviado. 
Fora – Lê o capítulo 2 do EVR. 

4ª   Termina a discussão sobre os Seis Elementos Essenciais de evangelização (2.1 a 2.6). 

 Resume o 1º princípio – Buscar Pessoas de Paz (3.1). 

 Em grupo, lê em voz alta três vezes as quatro perguntas diagnósticas (3.1.3) e então discute cada uma. 
Fora – Os Semeadores abordam pelo menos mais uma pessoa empregando as perguntas diagnósticas e entregam pelo 
menos dois folhetos a outros em seu cotidiano. 
Fora -  Cada um ora e se esforça para acompanhar evangelisticamente uma a duas pessoas/famílias não salvas de seu oikos 
ou de participação de cultos por facilitar Estudos Bíblicos Evangelísticos (EBEs) a elas. 
Fora - Decora 1 João 5.13. 
Fora – Lê o capítulo 3 do EVR. 

5ª  O Semeador conta 1João 5.13 de memória a outro Semeador. 

 Termina a discussão sobre o 1º princípio – Buscar Pessoas de Paz (3.1 até 3.2). 

 O Semeador faz as quatro perguntas diagnósticas (3.1.3) a outro para ganhar experiência de empregá-las. 
Fora -  Cada um ora e se esforça para acompanhar evangelisticamente uma a duas pessoas/famílias não salvas de seu oikos 
ou de participação de cultos por facilitar EBEs a elas. 
Fora – Decora Rm 3.23. 

6ª   O Semeador conta Rm 3.23 de memória a outro Semeador. 

 A equipe compartilha sua experiência de abordar as perguntas diagnósticas a uma pessoa. 
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 Instrui como agir quando perceber-se pelas perguntas diagnósticas que a pessoa não é salva, mas não é Pessoa de Paz (3.1.4).  
Fora -  Cada um ora e se esforça para acompanhar evangelisticamente uma a duas pessoas/famílias não salvas de seu oikos 
ou de participação de cultos por facilitar EBEs a elas. 
Fora – Decora Rm 6.23. 
Fora – Lê capítulo 4 do EVR, até seção 4.2. 

7ª   O Semeador conta Rm 6.23 de memória a outro Semeador. 

 Em dupla cada pessoa faz as quatro perguntas diagnósticas a seu colega. 
Fora -  cada um ora e se esforça para acompanhar evangelisticamente uma a duas pessoas/famílias não salvas de seu oikos 
ou de participação de cultos por facilitar EBEs a elas. 
Fora - Decora Rm 5.8.  
Fora – Termina de ler capítulo 4 do EVR (4.2 ao fim do capítulo). 

8ª   O Semeador conta Rom. 5.8 de memória a outro Semeador. 

 Em dupla cada pessoa faz as quatro perguntas diagnósticas a seu colega. 

 Resume o 3º princípio – Seguir o Oikos de Pessoas Receptivas (4.1 até 4.2). 
Fora -  Cada um ora e se esforça para acompanhar evangelisticamente uma a duas pessoas/famílias não salvas por facilitar 
EBEs a elas (esta tarefa é uma constante a partir desta semana, embora não esteja mencionada a partir deste momento). 
Fora – Decora João 3.16. 
Fora – Lê capítulo 5, até seção 5.3. 

9ª  O Semeador conta João 3.16 de memória a outro Semeador. 

 Resume a 1ª Maneira de Semear o Evangelho – Facilitar EBEs (5.1 a 5.2). 
Fora – Decora João 14.6. 
Fora – Termina de ler capítulo 5 (5.3 ao fim do capítulo). 

10ª 
 

 O Semeador conta João 14.6 de memória a outro Semeador. 

 Apresenta a equipe os dois tipos de EBEs que o pastor e Semeandor-administrador selecionaram para serem empregados 
(5.2.2, 5.3 e 5.4, dependendo dos EBEs que foram escolhidos). 

Fora – Decora 1 Timóteo 2.5. 

11ª   O Semeador conta 1 Timóteo 2.5 de memória a outro Semeador. 

 Afirma os dois objetivos de cada Semeador e vê as razões para a igreja investir em EVR (10.1.3) 

 Termina de apresentar a equipe os dois tipos de EBEs a serem empregados entre os Semeadores da igreja. 
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 Salienta as orientações para dúvidas comuns sobre como dirigir EBEs (5.5 até o fim do capítulo). 
Fora – Lê capítulo 6. 
Fora – Decora Rom. 10.9. 

12ª   O Semeador conta Rm 10.9 de memória a outro Semeador. 

 Resume o 2º princípio – Mostrar o Amor de Deus (3.2 até o fim do capítulo). 
Fora – Decora Rm 10.13. 
Fora – Revisa a memorização de cada versículo bíblico que já decorou até agora. 
Fora – A equipe separa um dia de jejum para orarem em favor da salvação de seu oikos e o crescimento de sua igreja. 

13ª   O Semeador conta Rm 10.13 de memória a outro Semeador. 

 Discute a 2ª Maneira de Semear o Evangelho - Compartilhar os 10 Versículos (6.2 até 6.3). 
Fora – Decora Mateus 10.28-29. 

14ª   O Semeador conta Mateus 10.28-29 de memória a outro Semeador. 

 Resume a 3ª Maneira de Semear o Evangelho – Contar Sua História Pessoal (6.3 até o fim do capítulo). 
Fora – Revisa cada dos 10 Versículos, acrescentando a memorização do tema que serve em sua explicação (6.2). 
Fora -  Preenche o formulário de esboço desenvolvendo seu testemunho com as orientações mencionadas (6.3.1 & 6.3.2). 

15ª   O Semeador conta em uma vez só os 10 Versículos de memória, com a referência bíblica e o tema de cada um, a outro (6.2). 

 O Semeador lê seu testemunho que desenvolveu na semana anterior ao outro e faz alterações sugeridas (6.3.2). 

 Resume o 4º princípio – Cultivar o Solo Bom em Médio Prazo (4.2 até o fim do capítulo). 
Fora - Revisa cada dos 10 Versículos, acrescentando a memorização do tema que serve em sua explicação (6.2). 
Fora – O Semeador altera seu testemunho e passa a limpo em uma folha. 
Fora – A equipe separa mais um dia de jejum para orarem em favor da salvação de seu oikos e o crescimento de sua igreja. 

16ª   O Semeador conta de uma vez só os 10 Versículos de memória, com a referência bíblica e o tema de cada um, a outro (6.2). 

 O Semeador lê seu testemunho que desenvolveu na semana anterior ao outro (6.3.2). 

 Resume o 4º princípio – Cultivar o Solo Bom em Médio Prazo (4.4 até o fim do capítulo). 

 Os Semeadores oram juntos, fazem uma autoavaliação, a fazem-se compromisso de continuar no próximo semestre. 

 


