
DICAS PARA REALIZAR O EVANGELISMO PÚBLICO DE 
COLHEITA COM SUCESSO

5 semanas para impactar sua igreja antes do evangelismo



5 semanas antes 

• Ter pelo menos três classes bíblicas  
em funcionamento.

• Ter pelo menos sete duplas missionárias com 
três estudos bíblicos cada.

• Apresentar o projeto evangelístico com detalhes 
para a liderança da igreja.

• Apresentar um sermão sobre a responsabilidade 
de evangelizar.

• Apresentar o projeto evangelístico geral para 
toda a igreja.

• Reunir os líderes de pequenos grupos para 
avaliação missionária.

• Realizar culto jovem e vigília, com o tema  
“O Espírito Santo”.

• Lançar o projeto Operação André – orar por 
cinco pessoas com foco na colheita.

• Promover o evento (internamente) – boletim e 
anúncio em todos os cultos.

4 semanas antes

• Apresentar um sermão  
evangelístico-motivacional.

• Iniciar a campanha de oração em favor 
dos nomes da Operação André e lista de 
interessados em cada culto da igreja.

• Continuar promovendo o evento (internamente) 
– boletim e anúncio em todos os cultos.

• Revisar os propósitos do Evangelismo de 
Colheita com a Comissão da Igreja.

• Criar uma força-tarefa (pastor, ancião, 
diáconos, MM) para visitação e diagnóstico de 
interessados – Ficha de diagnóstico.

• Fazer o treinamento da força-tarefa (ver Mark 
Finley, Persuasão) – Foco na colheita.

3 semanas antes

• Apresentar um sermão  
evangelístico-motivacional.

• Continuar orando nos cultos pelos nomes da 
lista de interessados.

• Iniciar a visitação e diagnóstico dos interessados 
(força-tarefa) – Evangelismo da amizade. 
Realizar culto jovem e vigília, com o tema  
“Volta de Jesus” – convidar amigos,  
ex-adventistas e interessados.

2 semanas antes

• Apresentar um sermão  
evangelístico-motivacional.

• Continuar orando nos cultos pelos nomes da 
lista de interessados.

• Motivar os membros comprometidos com a 
Operação André.

• Continuar promovendo o evento (internamente) 
– boletim e anúncio em todos os cultos.

• Formar as equipes de trabalho para a Semana 
de Colheita.

• Iniciar uma classe de treinamento  
evangelístico (equipe).

• Reunir-se com os membros da força-tarefa e 
verificar perspectivas iniciais de batismo.

• Intensificar a visitação aos interessados focando 
nas pendências que impedem uma decisão: 
conhecimento doutrinário, casamento,  
sábado, etc.

1 semanas antes

• Apresentar um sermão  
evangelístico-motivacional.

• Continuar orando nos cultos pelos nomes da 
lista de interessados.

• Motivar os membros comprometidos com a 
Operação André.

• Realizar uma Santa Ceia (sábado de manhã 
ou à noite).

• Continuar promovendo o evento 
(internamente) – boletim e anúncio em 
todos os cultos. E externamente distribuindo 
convites para amigos, familiares, todos os ex-
adventistas, e interessados.

• Intensificar a visitação aos interessados 
focando nas pessoas mais preparadas  
para o batismo.

• Visitação pastoral – Preenchimento das 
primeiras fichas de batismo.

• Fazer uma última verificação das equipes de 
trabalho para a Semana de Colheita.

• Reunião com a força-tarefa – Perspectivas 
iniciais de batismo.



Véspera

• Fazer checagem final do programa.
• Verificar batismos para cada noite.
• Consagrar a igreja.
• Fortalecer as equipes. 

Pós-evangelismo

• Realizar um almoço de integração dos novos  
membros e ativar os guardiões da fé.

• Integrar os novos membros nos  
Pequenos Grupos.

• Iniciar lições de discipulado com foco na  
formação espiritual.

• Realizar programa de treinamento sobre  
Mordomia Cristã.

• Orientar novos membros sobre a importância de 
um estilo de vida saudável.

• Envolver os novos membros nos cultos  
da igreja.

• Ensinar os novos membros sobre a  
importância dos dons espirituais.

• Treinar os novos membros para as atividades 
internas da igreja condizentes com seus  
dons espirituais.

• Delegar responsabilidades e tarefas aos  
novos membros.

• Ministrar aos novos membros um Seminário  
sobre a História da IASD.

• Instruir os novos membros sobre o Espírito  
de profecia.

• Promover entre os novos membros o plano de 
leitura denominacional entre os novos membros.

• Organizar o calendário homilético repetindo as 
doutrinas principais.

• Fortalecer as classes de Escola Sabatina e manter 
funcionando a classe pós-batismal.

• Treinar os novos membros para as atividades 
missionárias.

• Instruir os novos membros e inicia-los na prática do 
evangelismo da amizade. 
 

“Não basta ser adventista,  
tem que ser evangelista!”

EQUIPES

Oração – Ministério da Mulher
• Organizar uma sala e a escala para a  

corrente de oração.
• Convidar os participantes para orar antes  

do início da reunião.
• Estruturar a caminhada de oração  

pelos bairros. 

Som
• Deixar o som equalizado.
• Ter uma sequência de trilhas sonoras  

para todos os momentos. 

Louvor
• Organizar uma equipe de louvor, com  

no mínimo quatro pessoas.
• Utilizar hinos fáceis e evangelísticos.
• Fazer a escala de cantores, em especial  

para os momentos de apelo.
• Ter um pianista ou fundo musical preparado 

para tocar no momento do apelo.

Recepção
• Organizar uma equipe de recepção bem 

treinada.
• Anotar os nomes e endereços completos.
• Providenciar cartões de presença.
• Fazer um levantamento de quantos 

interessados estão presentes por noite 
(quantos vieram pela primeira vez e  
quantos estão retornando).

• Registrar a presença de autoridades.
• Anotar quantas pessoas aceitaram ao apelo.
• Apresentar um relatório a cada noite  

para o evangelista. 

Evangelismo infantil
• Atender as crianças à parte.
• Formar um coral infantil e em  

algum momento, realizar uma  
apresentação musical.



Mídia
• Checar a transmissão pela internet.
• Fazer projeções extras. 

Desbravadores e Aventureiros
• Fazer a abertura do evangelismo.
• Fazer a guarda de honra.
• Carregar Bíblia, bandeiras e tocha. 

Responsável pelos batismos
• Providenciar os certificados e roupões 

de batismo.
• Checar o pastor oficiante.
• Verificar o tanque e a decoração. 

Responsável pela propaganda
• Divulgar o programa em sites, por e-mail, 

na TV, rádio, em jornais.
• Providenciar cartazes, convites, faixas, 

banners, e fazer a divulgação em geral. 

Estrutura e manutenção
• Conferir o local, palco, púlpito.
• Se forem utilizar cadeiras, checar a  

resistência de cada uma delas. 

Responsável pela propaganda
• Divulgar o programa em sites, por e-mail, 

na TV, rádio, em jornais. 

Equipe de base (em auditórios)
• Montar e desmontar o auditório.
• Realizar a limpeza (salão, banheiros, áreas 

anexas).
• Providenciar água mineral para o público 

e pregador. 
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