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2-3 Semanas:

• 

 

•

 

Mostre/distribua posters, brochuras e logótipos.

• Convide a sua congregação a comprometer-se com uma jornada
de 40 dias na Escritura

• Distribua os Planos de Leitura da Bíblia aos adultos e jovens.

A Sua Jornada da Escritura : Dias 1-40
Encorage a uma participação diária como:     

• individuo  

• família
grupo pequeno e/ou Escola Dominical

 
•  

• congregação

PREPARE 

•
 •
  

•
 

3-4 Semanas:

 •

 

Reveja as instruções deste guia e reveja o seu plano com o 
líder.

•

 

  
Sabia que...
•  

• 
 

• 

• Ler a Palavra de Deus regularmente alimenta os nossos corações
e mentes com verdade e inspiração, introduz-nos na Sua presença,
e convida-nos a uma comunhão próxima com Ele.

  

No �nal dos 40 dias:
• Tome tempo no culto de Domingo para permitir que os participantes

partilhem como Deus os tem transformado através da Sua palavra
• Comprometa-se com o envolvimento na Bíblia em curso.
• 

 
 
  

em engagetheword.nazarene.org.

Para Participantes:
• Devocionais Diários
• Plano de Leitura de Adultos/Jovens
• Poster de Leitura Familiar

Para Promoção:
• Poster Promocional
• Brochura

CELEBRE ENVOLVA-SE

 

Junte-se à jornada
“Envolva-se na Palavra”

e disfrute dos seus
benefícios!

 

 

 

 

 

 

 

LEIA

REFLITA

4 PASSOS BÁSICOS 

UMA JORNADA
DE 40 DIAS NA ESCRITURA

BEM-VINDO

O QUE É O
“ENVOLVA-SE

NA PALAVRA”?

ORE

RESPONDA

CELEBRE
ENVOLVA-SE PREPARE-SE PLANEIE PARA O SUCESSO

que Deus se conecte consigo à medida que O busca
na Sua palavra. Esteja aberto para o que Deus tem para si.

a secção seleccionada da Escritura diariamente.
Marque palavras e frases intrigantes e leia-as
uma segunda vez.

naquilo que capta a sua atenção. Pense naquilo
que Deus lhe está a comunicar nesta altura da
sua vida.

à passagem. Fale com Deus acerca do que está
na sua mente. Oiça o seu coração. Pergunte a Deus
que acções ou mudanças Ele deseja para a sua vida.

Lance uma aventura de
40 dias nas Escrituras na sua igreja com

o “Envolva-se na Palavra”.
Tome um minuto para

se familiarizar rapidamente com
o plano e resursos

do “Envolva-se na Palavra”.

O “Envolva-se na Palavra” é uma forma
emocionante e facil de aprofundar a
conexão da sua congregação a Deus através
da Sua palavra. Esta ênfase de 40 dias é inica-
mente desenhada para ajudar as igrejas a 
moblizarem e desenvolverem hábitos de vida 
de envolvimento diário com a Palavra. Os 
Ministérios de Escola Dominical e Discipula-
do Internacionais (MEDDI) e a American 
Bible Society (ABS) têm o prazer de lhe 
apresentar ferramentas gratuitas online que 
irá precisar para fazer da campanha “Envol-
va-se na Palavra” um sucesso.

Recrute
Registe
Promova

Partilhe histórias da 
graça transformadora
de Deus

5-8 Semanas antes do começo:

Utilize os recuross do “Envolva-se na Palavra”

Anuncie o “Envolva-se na Paalvra” à sua congregação.
Apresente materiais promocionais na publicações e website da sua igreja.

Domingo do “Envolva-se na Palavra”

Convide a sua congregação a partilhar como Deus
está a falar com eles através da Sua palavra.

PORQUÊ O
“ENVOLVA-SE NA PALAVRA”?

Ler a Bíblia quatro ou mais vezes por semana tem um impacto
signi�cativo na visão de vida, atitudes e hábitos de uma pessoa.

Jovens que leem  a Bíblia quatro ou mais vezes por semana são
menos propensos a estar envolvidos em sexo fora do casamento,
jogos de azar, drogas, pornogra�a ou outros comportamentos de risco. 

Estudos do Center for Bible Engagement descobriram que aqueles
que se envolvem na leitura da Bíblia quatro ou mais vezes por semana
experimentam um nível mais elevado de saúde e estabilidade emocional.

RECURSOS
GRATUITOS ONLINE

PARA A SUA JORNADA

Comece a sua jornada de
40 dias na Palavra de Deus

Designe um líder de “Envolva-se na Palavra” que coordene a jornada
do “Envolva-se na Palavra” na sua igreja. O papel do líder envolve:
    Recrutar outros para participar nos 40 dias de envolvimento na Bíblia
    Providenciar informação aos MEDDI para avaliar o sucesso do
    programa
    Ajudar a criar oportunidades adicionais de envolvimento com a 
    BíbliaFaça planos para receber a Sociedade Bíblia na sua igreja

Conte-me a História

Conte-me a História

Conte-me a História


