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Queridas irmãs e amigas:
É nossa oração que ao por este recurso em suas mãos você possa usá-lo para que muitas
pessoas venham a conhecer o amor de Deus.
Como você verá, este material foi elaborado originalmente para alcançar as mulheres para
Cristo, porém as ideias podem ser usadas em qualquer outra ocasião em que se reúna
com suas amigas.
Estas reuniões sáo fáceis de realizar, você mesma pode organizar uma e animar
outras pessoas para que façam o mesmo.
Estamos em tempo de ceifa, o Espírito Santo está preparando os corações e é nosso
privilégio usar cada oportunidade para colher essas espigas maduras.

“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que
venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos
olhos e vede as terras, que já estão brancas para a
ceifa.”
João 4:35
A serviço do Senhor Jesus,

Mirian Arcila (Tradutora e editora da versão em português)
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Uma saudação afetuosa!
Quando poderia eu imaginar que ao falar em duas reuniões natalinas em 1981, seria o
começo de uma longa aventura que Deus usaria para tocar vidas em quase todo o mundo! A
essas duas primeiras reuniões assistiram 40 pessoas; estávamos maravilhadas com o bem que nós
sentíamos compartilhando o Evangelho neste ambiente tão simples. A resposta foi emocionante
e em janeiro, mais da metade das pessoas que assistiram, começaram o estudo bíblico que se
realizou na casa da anfitriã.
Compartilhei a ideia das reuniões natalinas com seis mulheres em um grupo de
discipulado no ano seguinte e entre todas tivemos cinco reuniões. No ano seguinte, mais doze
amigas experimentaram a alegria de compartilhar o Evangelho com suas vizinhas através destas
reuniões natalinas.
Agora, estou convencida que qualquer um pode ter estas reuniões. No primeiro ano, nós
treinamos 5 oradoras e tivemos 23 reuniões. Agora, nossa igreja tem de 50 a 75 anualmente!
À medida que cresce o nosso entusiasmo, a notícia está chegando a outras igrejas e
indivíduos e a muitas cidades do mundo.
Mas, o que é uma Reunião Natalina? Basicamente é uma reunião de amigas ou vizinhas na
casa de qualquer pessoa. Na reunião se oferece comida da época natalina, se compartilham tradições,
uma mensagem curta do verdadeiro significado desta celebração e uma oportunidade de receber
a Jesus Cristo. O Natal é uma época maravilhosa para compartilhar a mensagem de Jesus Cristo
de uma maneira especial. Os corações das pessoas estão abertos e o ambiente espiritual da
época ajuda para que as pessoas se reúnam. As pessoas se sentem bem quando são convidadas
a uma reunião em um lar onde podem fazer novas amizades.
Através das reuniões natalinas, centenas têm recebido a Jesus Cristo, e numerosos estudos
bíblicos foram começados. Não só houve transformações nas pessoas que receberam a Jesus
Cristo, como também trouxe crescimento às crentes que querem compartilhar sua fé com os
outros.
A minha esperança e a minha oração é que este manual seja usado para lhe animar,
equipar e ajudar a alcançar o seu mundo com a poderosa mensagem de Jesus. Que a sua
experiência seja como a minha, através do poder e alegria de Deus.
Em Seu amor,
Joyce Bademan
Diretora e Fundadora Nacional nos Estados Unidos
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Introdução

Reuniões Natalinas

P a g e 5 | 51

Propósito
Prover uma forma simples e efetiva de compartilhar
Jesus Cristo através das Reuniões Natalinas
Evangelísticas

Benefícios de uma reunião Natalina Evangelística
•

Utiliza a época do Natal para apresentar as Boas Novas de Jesus Cristo.

•

Usa nossos lares como um ambiente não ameaçador para glorificar a Cristo.

•

Estimula relaciones pessoais.

•

Combate a nostalgia e a solidão da época de Natal. Muitas pessoas nunca são convidadas
para a casa dos outros e têm o prazer de ser convidadas.

•

Requer só duas pessoas para iniciá-lo.

•

As convidadas experimentam a alegria de confiar em Deus.
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Preparação espiritual
Não importa que esta seja sua primeira experiência em alcançar a outros com o
Evangélico de Jesus Cristo, ou se você evangeliza regularmente; a seguinte informação
é provavelmente a parte mais importante deste manual e lhe pode ser útil. Deus já
começou sua preparação espiritual pondo em seu coração este desejo de compartilhar
do amor dEle com os outros: Segunda Coríntios 5:14 diz que o amor de Cristo nos
constrange para testemunhar a outros, e Atos 1:8 nos assegura que quando somos cheios
do Espírito Santo, seremos testemunhas porque temos Seu poder para fazê-lo.

Deus não está tão interessado em suas habilidades quanto em sua
disponibilidade.
•

Ao familiarizar-se com este manual você está se colocando disponível para que
Deus a use.

•

Assim como Deus a chama para testemunhar dEle, Ele também a preparará e a
capacitará à medida que você se submete a Ele. Deus não pede que o sirvamos
pela força, nem por um poderoso exército, senão pelo poder do Seu Santo
Espírito (Zacarías 4:6).

•

Nossos olhos não devem estar fixos em nós mesmas ou nos resultados destas
reuniões.

•

Nossos olhos devem estar fixos no poder suficiente de Deus, e na Sua
habilidade de cumprir o Seu propósito em nossas vidas e nas vidas dos outros.
O êxito de testemunhar é compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo,
deixando os resultados para com Deus.

Aqui há alguns versículos que você pode usar à medida que ora e se
prepara para estas reuniões natalinas:
Se não se sente capacitada:
“Tudo posso em Cristo que me fortalece”.
Filipenses 4:13
“Clama a mim e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não
conheces”.
Jeremías 33:3
“Fiel é o que os chama, o qual também o fará”
I Tes. 5:24
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas
necessidades em glória, por Cristo Jesus.”
Filipenses 4:19
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.”.
Mateus 7:7
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Se crê que Satanás está desanimando-lhe:
“e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos; que
se não amoleça o vosso coração; não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante
deles, pois o SENHOR, vosso Deus, é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos
inimigos, para salvar-vos.”
Deuteronômio 20:3-4
“Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.”.
Proverbios 3:5-6
“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo;”.
Efesios 6:10-11
Se se sente ansiosa:
“Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores”
Salmo 34:4
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1 Pedro 5:7

O seguinte tem sido atribuído a Watchman Nee.:
Há quatro coisas que Deus apoia e abençoa:
•

Aquilo que Deus começa

•

Aquilo que está feito de acordo com a Palavra de Deus e seu propósito

•

Aquilo que é feito para a glória de Deus

•

Aquilo que depende dEle para ter êxito
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Lista de petições específicas para sua reunião
•

Por proteção divina para todas aquelas pessoas que estão colaborando nesta
batalha espiritual.

•

Pelos corações das convidadas para que estejam preparadas e para que todos
os obstáculos sejam removidos.

•

Pela unidade entre os corações da oradora e a anfitriã.

•

Por confiança e dependência total em Jesus Cristo. Ore por confiança,
fortaleza e sabedoria.

•
•
•

Por amor pelas pessoas e sensibilidade pelas suas necessidades.

•

Para que Deus lhe capacite para dar uma mensagem clara ao apresentar o Evangelho.

Para que Jesus seja glorificado em tudo que se diga e se f a ç a !

Versículos adicionais para sua preparação espiritual
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O
SENHOR é a força da minha vida; de quem recearei?”
Salmos 27:1
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme
em ti; porque ele confia em ti.”.
Isaías 26:3
“Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a
minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do
evangelho da graça de Deus.”.
Atos 20:24
“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade,
pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.”.
2 Coríntios 12:9
“Vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR, e o meu servo, a quem escolhi; para que o saibas,
e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e
depois de mim nenhum haverá....”
Isaías 43:10
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Responsabilidades da(s)
Anfitriã(s)

Propósito
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Estar bem preparada para criar um ambiente onde as
convidadas se sintam bem-vindas.
PESSOAS
Antes de planejar sua reunião, ore pelo grupo de pessoas que gostaria de alcançar. Selecione um dia
e hora para a reunião. Ainda que muitas destas reuniões sejam para as vizinhas (mulheres ou casais),
você pode convidar também suas colegas de trabalho, mães e filhas, parentes ou meninas jovens;
AMBIENTE
Sua reunião pode ser formal ou informal. Pode usar pratos descartáveis ou
sua melhor louça. Use sua casa ou apartamento, ou em alguns casos até
mesmo um salão de festas.
ORADORA
A. Escolha a pessoa que vai compartilhar a mensagem.
1. É melhor que você não seja a oradora da sua própria reunião.
2. Se a sua reunião é parte de um esforço coordenado de uma
igreja ou cidade busque uma oradora experiente e capacitada
3. Se você escolhe a oradora, leia o material ao final deste
manual.
4. É melhor que um homem seja o orador se a reunião for de casais.
B. Ligue para a pessoa que vai compartilhar antes da reunião, para orar e
lhe dar a seguinte informação:
1. Dê-lhe instruções claras de como chegar a sua casa.
2. Orem juntas.
3. Se está disposta a dar seguimento com um estudo bíblico em
janeiro, inclua essa informação no cartão (ficha) de avaliação.
4. Peça a pessoa que vai compartilhar para chegar meia hora antes.
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CONVITES
A. Informações
1.Inclua a data, horário, seu nome, o lugar, e número de telefone para contato.
2.Mencione claramente que uma amiga (o) vai compartilhar algo sobre o Natal.
3. As primeiras semanas de dezembro são geralmente a melhor época para a
Reunião.
B. Quantidade
1 O ideal é ter no mínimo de 8 a 10 convidadas.
2. O número de pessoas que você convida pode variar. Como regra geral, convide
três vezes mais o número de pessoas que deseja que assistam. Se você
conhece bem as suas vizinhas ou amigas, pode mandar só o dobro dos
convites. Se não conhece bem as pessoas, é melhor enviar até seis vezes
mais o número de convites.
3. Comece com um mínimo de 30 a 40 convites, para ter pelo menos de oito a
dez pessoas. Ainda que às vezes possa ter mais. Pode incluir uma amiga ou
uma parente que seja crente para que a ajude a servir a comida, assim você
pode dedicar-se mais à suas convidadas.
C. Envio de convites
1. Pessoalmente.
Os convites são entregues em mãos com 10 a 14 dias de antecedência. Sabendo ou não os
nomes das suas vizinhas, é melhor levar o convite pessoalmente. Isto lhe dá a oportunidade de
apresentar-se e iniciar uma amizade. Ainda que você conheça as vizinhas, entregar-lhes o
convite torna o ato mais pessoal.

2. Pelo correio, se for necessário.
Se envia os convites por correio, mande-os com tempo suficiente, pelo
menos com 7 a 10 dias de antecedência. Geralmente se devem fazer estas
reuniões durante as duas primeiras semanas de dezembro.
3. Seguimento.
Quando não receba resposta ao convite, é uma boa ideia fazer um convite
de seguimento chamando por telefone uns dias antes da reunião.
B. Cuidado de crianças.
1.O cuidado das crianças é muito importante se for fazer a reunião durante o
dia.
2. Você pode oferecer que uma pessoa cuide deles na casa de uma vizinha.
Inclua esta informação no convite.
3. Se não for possível tomar conta das crianças, seria melhor fazer a reunião à
noite ou num dia de fim-de-semana.
4. As interrupções devido às crianças ou animais de estimação podem
afetar uma clara apresentação do Evangelho.
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REFRESCOS E DECORAÇÕES
•
•

•
•

•
•
•

Planeje sua refeição de acordo com o tipo de reunião que deseje ter.
Pode ser desde biscoitinhos de Natal, uma sobremesa, um café
da manhã/almoço ou um delicioso jantar. Faça os preparativos
com antecedência para evitar a pressão de fazer coisas no
último minuto.
Decore seu lar com enfeites natalinos.
Arrume o lugar da reunião da melhor maneira, para que todos
vejam bem a pessoa que vai entregar a palavra, possam
conversar e se possa evitar que haja distrações.
Desligue o seu telefone
Use etiquetas de identificação para nomes (Se for possível;
isto ajuda para que as pessoas se conheçam).
É uma boa ideia ter uma amiga para ajudá-la durante a
recepção.

SUA REUNIÃO
A.

* Horário sugerido:
À tarde: 16:00-18:00 horas
16:00 - 16:30 Chegada, conversação, refrescos.
16:30 - 17:00 Compartilhar as tradições
17:00 - 17:30 Orador(a) e cartões de comentários
17:30 - 18:00 Lanche e comunhão.
(* Caso decida fazê-lo pela manhã ou à noite)
1. É recomendado que as reuniões se realizem nas duas primeiras
semanas de dezembro. Se for mais tarde, é mais difícil que as pessoas
venham.
2. As reuniões estão planejadas para duas horas.
3. Ponha música de Natal enquanto estão chegando as convidadas e
começa a conversação.

Opcional: Inclua música especial de Natal evangélica se for possível. Toque uma ou
duas músicas para as boas-vindas e enquanto apresenta quem vai entregar a palavra.

Reuniões Natalinas

P a g e 13 | 51

B. Dê as boas-vindas a pessoa que vai entregar a palavra
A pessoa que vai compartilhar a palavra deve chegar 30 minutos antes de começar a
reunião para que orem, saiba onde vai se sentar, e para entrar em acordo sobre os
detalhes. Dê as boas-vindas à suas convidadas com um sorriso e demonstre-lhes que está
contente de que hajam aceitado seu convite.
C. Como dirigir o tempo da conversação.
Depois de que haja servido os refrescos, faça com que as pessoas se sintam à
vontade, que se conheçam uma a outra de maneira que quem vai a compartilhar
possa conhecê-las um pouco mais. Uma vez que estejam todas sentadas e
confortáveis pode começar dizendo o seguinte:
“Uma das coisas que eu gosto sobre o Natal é saber de que maneira ele é
comemorado em cada lar. Cada um tem sua tradição. Por que não tomamos
um tempo para compartilhar as comidas, costumes, coisas especiais que
você faz com sua família, ou o que planeja fazer este ano. Vou dar um tempo
para que vocês possam ir pensando, enquanto isso eu vou começar a
compartilhar com vocês”.
(Não compartilhe nada longo e de aspecto religioso e permita que
as demais pessoas compartilhem espontaneamente, ao invés de ir
em círculo).
CERTIFIQUE-SE de terminar a tempo para dar tempo suficiente a quem vai
entregar a palavra.
Esteja pronta para terminar esta atividade dizendo: “Que lindo tudo o que vocês
compartilharam, acho que apenas começamos, de maneira que tentaremos continuar
depois".
Agora apresente sua convidada (o) especial.
D. Como apresentar sua convidada(o) especial.
"O Natal é um tempo muito especial do ano, não é, mesmo? Eu quis que esse Natal
fosse mais especial ainda convidando vocês a vir a minha casa. Eu espero que o
nosso tempo juntas esteja sendo agradável. Como lhes disse no meu convite, uma
amiga vai compartilhar algo com vocês hoje. Não sei vocês, mas no meu caso é
tão fácil me ocupar com tantas coisas durante esta época que às vezes não temos
tempo para recordar verdadeiramente o significado do Natal. Estou ansiosa para
ouvir o que (nome da oradora) vai compartilhar conosco".
E. Como terminar sua reunião.
Agradeça a sua convidada (o) especial e convide a todas para tomar refresco.
Lembre-se, desde o primeiro momento que suas convidadas chegarem, que a sua
atenção deve estar em fazê-las se sentir bem.
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SEGUIMENTO
Use os cartões de comentários que a convidada(o) lhe deu para determinar que tipo de
seguimento deve fazer. Depois da reunião, a pessoa que entregou a palavra e a dona de casa
podem orar juntas e discutir sobre o que acreditam ser o próximo passo que o Senhor quer que
tomem (individualmente ou juntas). Se há pessoas interessadas em estudo bíblico,
planeje um estudo de 4 a 6 semanas começando em janeiro. (Veja a seção ao final:
“Como começar um estudo bíblico evangelístico”).
Há três tipos de respostas. Depois de determiná-las, ore a respeito do seu próximo passo.
Os seguintes passos lhe ajudaram a tomar uma decisão:
A. Resposta espiritual: (resposta à mensagem e à oração)
1. Se for possível, comece um estudo bíblico de seguimento de 4 a 6 semanas de
duração no seu bairro ou local de trabalho ou leve suas convidadas a um estudo
bíblico básico.
2. Se receberam a Cristo, explíque-lhes o que aconteceu e ajude-as a ter
certeza da salvação.
3. Convide-as a tomar café e compartilhar seu testemunho e o Evangelho. (Pode
usar um pequeno livreto como “As Quatro Leis Espirituais”, “Você
Acreditaria?”, “Passos Para Ter Paz com Deus”.)
4. Convide-as a alguma atividade cristã.
B. Resposta social: (resposta a você e ao tempo que passou em sua casa).
Tenha interesse nas atividades delas. Algo que elas gostem de fazer tal como
hobbies, ir ao shopping, ou esportes. Tenha como propósito não falar de coisas
espirituais a não ser que elas iniciem o assunto. Esta é uma maneira de construir
pontes de amizade e buscar a oportunidade de compartilhar com elas. Mas lembrese que o seu objetivo final é que elas conheçam ao Senhor.
C. Nenhuma resposta ou resposta Negativa:
Se não há nenhuma resposta, então concentre-se naquelas que sim estão dispostas
ao Evangelho. Quando há resposta negativa, abrande o ressentimento dela
pedindo-lhe desculpas se a ofendeu ao convidá-la para a Reunião. Explique-lhe que
no convite dizia que teríamos uma amiga compartilhando alguns pensamentos
acerca do Natal a fim de que ela não fosse tomada de surpresa. Lembre-se que
você não está pedindo desculpas pelo Evangelho. Peça a Deus que lhe mostre o que
Ele quer que você faça pelas pessoas que assistiram sua Reunião!
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Folha de informações para as anfitriãs
A. Como compartilhar as tradições:
“Uma das coisas que mais gosto e que acho interessante é aprender sobre as tradições
das diferentes culturas para a época Natalina. Por que não gastamos um tempinho
compartilhando nossas tradições, tais como as comidas, os costumes e as coisas especiais que
fazia com sua família, ou talvez você gostaria de compartilhar o que planejam fazer
para este ano. Vou dar a vocês uns minutos para que pensem e enquanto isso vou
começar a compartilhar com vocês primeiro.”.
B. Como terminar este tempo de compartilhar as tradições:
“O compartilhar todas estas tradições foi muito bonito. Apenas começamos…, talvez
possamos compartilhar mais depois.”
C. “O Natal é um tempo muito especial, não é mesmo? Por isso eu quis acrescentar a esta
época especial do meu Natal algo mais estendendo um convite para vocês virem a minha
casa. Espero que estar todas juntas seja igualmente agradável para todas vocês. Como eu
disse no meu convite, uma amiga vai compartilhar algo conosco hoje. Eu não sei sobre
você, mas para mim é fácil se envolver em muitas atividades durante este período de Natal
e não ter tempo para lembrar o verdadeiro significado do Natal. Estou ansiosa para ouvir o
que (nome da oradora) vai compartilhar.

D. Horário: (Exemplo de reuniões à noite: 19:00 às 21:00)
19:00 - 19:30 Chegada, conversações, e refrescos 19:30 - 20:00
Compartilhar tradições
20:00–20:30 Oradora e fichas de comentários
20:30 – 21:00 Lanche
E. Lista de revisão:
• Determine uma data e lugar para a reunião.
• Notifique à coordenadora sobre a data e lugar.
• Envie os convites com pelo menos 7 a 10 dias de antecedência.
• Faça arranjos para o cuidado das crianças
• Prepare a comida com tempo.
• Decore a casa festivamente.
• Faça chamadas de seguimento às convidadas se for necessário.
• Use etiquetas.
• Ligue para a oradora com a informação sobre como chegar à sua casa. Peça-lhe
para chegar uma meia hora mais cedo para orar juntas.
• Desligue o telefone e a música no momento de começar a falar.
• Peça a uma ou duas pessoas que estejam orando pela reunião.
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Responsabilidades
da oradora
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Propósito
Relacionar-se com os convidados em um Encontro de Natal e apresentar uma mensagem de
Natal bem preparada que inclua claramente o evangelho.
Oração
Peça orientação a Deus sobre cada detalhe de sua preparação para falar. Aproveite a experiência de crescimento
de confiar nele e ser o seu instrumento. Você encontrará a seção de Preparação Espiritual útil (páginas 19-21).
Peça a duas amigas que orem por você enquanto você se prepara e fala em um Encontro.

A conversa do Encontro de natal
Enquanto você prepara fervorosamente sua palestra de 10 a 15 minutos de duração, lembre-se de que o foco está nos
convidados que estarão presentes. Seus corações foram preparados com muita oração e o convite fala sobre sua mensagem
inspiradora. Deus soberanamente organizou tanto a presença deles como a presença de alguém como oradora. Ele usará
você para tocar a vida deles com o amor de Jesus Cristo. Encorajamos você a usar a palestra de Jornada de Natal,
personalizando onde for necessário (páginas 36-38). Sua palestra deve incluir o seguinte:

A. Introdução
A introdução deve chamar a atenção das convidadas. Use umas frases simples de transição entre o
que elas estavam dizendo e a sua apresentação. Pode usar uma ilustração pessoal.
B. Apresentação clara do Evangelho com um tema natalino.
A apresentação do Evangelho deve ser dirigida em direção ao Natal, simples e não ameaçador. Deve
incluir:
1.
2.
3.
4.

O amor de Deus.
O pecado e a separação do homem de Deus.
A provisão de Deus, Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição.
Nossa resposta a Jesus Cristo.

C. Oração para receber a Jesus Cristo.
Conclua a apresentação do Evangelho, com uma frase que as guie a fazer a oração:
“Você deve estar se perguntando como alguém começa um relacionamento com Jesus Cristo. Nós
começamos simplesmente dizendo a Deus os desejos dos nossos corações e a maneira de conversar
com Deus é através da oração. Daqui a pouco, eu direi uma oração simples semelhante aquela que
eu fiz quando recebi a Cristo. Por favor ouça cuidadosamente as palavras da minha oração. Se elas
expressarem o que vocês gostariam de dizer a Deus hoje, eu as convido a orar silenciosamente
enquanto eu oro em voz alta. Inclinemos nossas cabeças...
“Pai Celestial, obrigada por me amar e me compreender. Te peço perdão pelas coisas que eu fiz que te ofendem.
Graças te dou porque o teu filho Jesus veio a terra como um bebê, se fez homem, e morreu por mim na
cruz pelos meus pecados. Agora, eu abro a porta da minha vida e convido Jesus a entrar e viver em mim.
Faça de mim o tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém.
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D. Fichas para comentários.
1. São muito importantes para que a anfitriã conheça a resposta de suas convidadas e para saber
como fazer o seguimento.
2. Depois da oração, distribua as fichas e os lápis (se for possível em uma cestinha) e explique o
propósito:
“Poderiam escrever a sua opinião nessa ficha? Gostaria de saber como se sentiram em estar aqui
hoje e, passarem esse tempo juntas. Se você abriu o seu coração a Jesus Cristo e orou comigo,
marque com um X em sua ficha de comentário, ao lado das palavras “Eu orei com você”. Por
favor preencham a ficha e a devolvam antes de ir embora. Você pode entregá-la a mim ou
colocá-la na cestinha. E agora podemos fazer um lanchinho e continuar conversando, se
quiserem.”.
3. Talvez você tenha que repetir a informação enquanto as convidadas escrevem nas fichas.

RELACIONAMENTO COM SUA(S) ANFITRIÃ(S)
A. Certifique-se de ter o nome, endereço, e número de telefone da sua
anfitriã(s).
B. Chame-a por telefone e peça instruções sobre como chegar à casa dela.
C. Confirme a data e horário da reunião.
D. Diga-lhe que está orando pelo evento e por ela(s).
E. Faça perguntas acerca dos convidados:
1. Estado civil.
2. Condição religiosa (se sabe)
3. Pedidos de orações.
4. Qualquer detalhe especial acerca do grupo, tipo de reunião ou convidados.
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PREPARE-SE PARA A REUNIÃO
A. Traga fichas de 3 X 5 (podem estar decoradas com algum motivo natalino), lápis e uma
cestinha.
B. Traga um presente que não seja muito caro, embrulhado ou numa embalagem
de presente (você vai usá-lo como ilustração). Pode ser um presente natalino.
C. Decida com a anfitriã(s) qual é o melhor lugar para você se sentar a fim de entregar
a palavra.
D. Chegue 30 minutos antes para que possa orar e ajudar com os últimos preparativos.
E. À medida que as convidadas forem chegando, apresente-se a elas. Mostre-lhes o amor
de Deus, isto falará mais alto que a sua mensagem. Tente lembrar dos nomes delas.
F. À medida que compartilhe, conte-lhes sobre o seu amor por Jesus Cristo. Sorria! Não
faça sermões, apenas compartilhe com amor e de coração. Se estiver nervosa, digalhes, “nunca fiz algo assim antes, mas estou muito contente acerca do que vou a dizer
para vocês.”
G. Depois que as pessoas forem embora, leam as fichas de comentários com a anfitriã(s)
e determinem que tipo de seguimento vão fazer e orem juntas. Deixe as fichas com a
anfitriã (s). Nas páginas ao final deste manual há umas sugestões para o seguimento.

Folha de informações da oradora
I. Como apresentar a oração para receber a Cristo:
“Se desejamos receber a Cristo, necessitamos dizê-lo. Em um momento vamos orar, e as
que querem receber a Cristo podem orar em silêncio comigo à medida que eu oro em voz
alta. Inclinemos nossas cabeças...
“Querido Pai que estás nos céus, graças porque me amas e me compreendes. Perdoame pelas coisas que eu fiz que te ofenderam. Graças pelo teu Filho Jesus que veio a esta
terra como um bebê, cresceu como um homem e morreu voluntariamente na cruz
pelos meus pecados. Agora, abro a porta do meu coração e recebo a Jesus Cristo
como meu Salvador e meu Senhor. Por favor toma o controle da minha vida. No
nome de Jesus, Amém”
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II. Use os cartãos de comentários:
“Podemos pedir a sua ajuda? Gostaríamos de saber como se sentiram na casa de _____
nesta reunião. Esta é a sua oportunidade para responder ao nosso convite e o que
compartilhamos. Gostaríamos de saber a sua opinião. Se você recebeu a Cristo, gostaríamos de sabêlo. Você pode dizer “eu orei com você”, (seu nome) ou simplesmente ponha um X no seu cartão. Vou
colocar esta cesta na mesa para que você ponha sua ficha ali. Eu sei que a _______________ gostaria
de lhe oferecer mais refrescos. Obrigada por nos ter em sua casa
.
III. Conselhos
• Certifique-se de que a sua palavra apresenta o Evangelho como um convite, compartilhe a sua fé
pessoalmente com palavras que um não cristão entenda. Evite linguagem religiosa.
• Para enfatizar o Evangelho, use uns três ou quatro versículos bem selecionados.
• Não mencione denominações, grupos de igrejas, personalidades cristãs ou organizações. Mantenha
a atenção em Jesus.
• Seja sensível à perspectiva das suas ouvintes. Pergunte-se: Será que elas vão entender isto? Isso é
polêmico? Necessito incluir isto?

• Prepare a sua palavra com tempo suficiente. A sua preparação espiritual é essencial para que o
Senhor a use. A oração é muito importante para que esteja bem preparada.
• Se prepara a palavra com tempo suficiente, você a pode polir, praticar, e estar confiante no que vai dizer.
Pode usar as conversações deste manual e personalizá-las se for necessário. Sinta-se à vontade
para praticá-las com alguém.
IV. Lista de revisão:
Quando organize a reunião, entre em contato com a coordenadora que aparece abaixo (se há
alguém coordenando os esforços na comunidade).
Coordenadora:

Tel

Endereço:

Cidade:

Estado :

CEP: ______ Email:
Por favor mencione a data da sua reunião, assim será incluída no calendário de oração.
Convide as anfitriãs ao treinamento:
Lugar:

Data:

Hora

Peça a duas ou três pessoas que estejam orando por você à medida que prepara sua palavra.
Reuniões Natalinas
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Por favor ligue para a sua anfitriã antes da reunião para reconfirmar o endereço, como chegar e a
hora. Fale uma com a outra sobre pedidos de oração. Orem juntas!
Chegue 30 minutos antes para orar e ajudar.
Lembre-se de trazer as fichas de comentários, lápis, e um presente para ilustração.
Assista à reunião de louvor com a anfitriã (caso organize uma).

Exemplo da Palavra #1
Eu gostei de tudo que vocês compartilharam. Faz pouco tempo, eu perguntei aos meus filhos o que era que mais se
lembravam sobre a nossa tradição familiar. Quando mencionaram a decoração da árvore de Natal, tinha certeza de
que estavam se referindo a esses belos ornamentos natalinos porém nenhum deles mencionou ornamentos! O que
eles recordavam era: Quem tinha que ir comprar mais luzes quando elas não funcionavam? e como pôr os enfeites, fios prateados ao
redor da árvore! Deveríamos pô-los individualmente e com muito cuidado como fazia a minha família ou jogá-los aos
montes, como fazia a família do meu esposo? Fiquei agradecida que os meus três filhos se lembraram da sala
escura e aquele maravilhoso momento quando ligávamos as luzes pela primeira vez, nos sentávamos juntos no
sofá e escutávamos músicas natalinas. Claro que dar e receber presentes é parte do que recordamos acerca do
Natal. Pensemos por um momento sobre a dinâmica de “dar presentes."
1. O doador (presenteador(a)): O doador do presente é alguém que faz o sacrifício de dinheiro,
tempo...
2. O presente: Um presente é algo grátis, não há compromisso, de maneira geral tem um propósito ou
preenche uma necessidade.
3. O que recebe: A pessoa que escolhe receber o presente, o abre, e o usa. Eu tenho um presente em
minhas mãos. Eu sou a doadora (presenteadora) deste presente.
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Eu gostaria que alguma de vocês recebesse este presente. Quem gostaria de recebê-lo? (Espere até que alguém
pegue o presente). Enquanto ela abre o presente, vou revisar as características de um presente:
1. Eu fui a doadora do presente. Houve algo de sacrifício em escolhê-lo, embrulhá-lo e um pouco de
dinheiro.
2. Aqui está o presente. É grátis. Alguém a viu me dar dinheiro? Não, ela não me deu nenhum dinheiro,
ela não fez nada para merecer o presente, eu lhe dei sem esperar nada em troca, sem nenhum
compromisso. Espero que lhe seja útil para esta época de Natal e que lhe lembre da nossa reunião hoje.
3. Ela fica com o presente porque ela decidiu pegá-lo, e, portanto, lhe pertence.
A razão pela qual estou ilustrando a maneira de dar presentes é que a
(nome da
anfitriã) me pediu que compartilhasse uns minutos com vocês sobre o presente mais precioso e maior que já foi dado.

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que
nEle crê não pereça, mas tenha vida eterna”.
Estas palavras são do Evangelho de João na Bíblia. Reflitamos um momento sobre o que estas
palavras da Bíblia significam:
1. Deus, quem é Deus? Deus é o Criador e sustentador do Universo. Ele criou todas as coisas
no mundo incluindo você e eu. E porque Ele nos criou, sabe tudo acerca de nós. Sabe o que
enche o seu coração de alegria, e o que lhe causa tristeza. Conhece a sua solidão,
conhece suas frustrações e suas feridas. Sabe o que a faz rir. Sabe todas estas coisas
porque Ele a criou. Nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele para sempre.
Porém, como respondemos ao plano de Deus para nós? Quase sempre damos as costas a
Deus e escolhemos nosso próprio caminho, em vez do caminho de Deus. A razão pela
qual fazemos isto é porque buscamos encher as nossas vidas, não com Deus, o Criador do
Universo, e sim com as coisas que Ele criou. Adoramos o intelecto, as coisas materiais,
o dinheiro e as pessoas. Adoramos as coisas que Deus fez ao invés de adorar ao Criador
de todas as coisas.
Estas coisas nos separam de Deus. “Qualquer coisa que nos separa de Deus se chama pecado”.
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2. “Deus ama tanto ao mundo, que deu, há 2000 anos, Seu Filho Jesus para que nascesse em uma
manjedoura. Quando eu era menina, pensava que o estábulo era um lugar limpo, pequeno, com seus
animais, sem nenhum mal cheiro, feno limpo, como o que via em fotos. Porém não é assim, um
estábulo era uma caverna escura, úmida onde cuidavam dos animais com todos os seus odores, além
do que o feno não estaria muito limpo. A manjedoura onde o Menino Jesus dormiu, era a bandeja
onde se alimentavam os animais. Pense bem, nossos filhos nascem em condições iguais a de um rei e
Jesus, o Rei da Criação nasceu em condições apropriadas para o nascimento de um animal, em um
estábulo.

Damos graças que Jesus não ficou apenas como menino. Ele cresceu, virou homem e viveu aqui na
terra por quase 33 anos. Enquanto Ele estava na terra, disse e fez muitas coisas maravilhosas, que
estão escritas na Bíblia. Também estão escritas em livros de história dessa época. Umas das coisas
maravilhosas que Jesus disse foi; “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém vem ao Pai senão
por Mim.” Ele pôde dizer isso por algo que ele fez, algo que eu ainda não pude compreender
totalmente.
Ele escolheu morrer. Escolheu morrer na cruz por todos os pecados, por cada pecado que você e eu já
cometemos! Morreu na cruz em nosso lugar. Jesus pagou o preço. Derramou seu sangue, para que eu
e você não estivéssemos separados de Deus por causa do nosso pecado. Podemos ter comunhão com Deus para
sempre porque Jesus entregou sua vida para que tivéssemos perdão de nossos pecados. Como podemos
saber que isto é verdade? Jesus foi erguido dos mortos! Ele está vivo! A Bíblia nos diz que Ele está agora
sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você.
Agora tiremos uns minutos e voltemos a refletir sobre como isso se relaciona com a ilustração do
presente:
1. Quem é o doador deste grandioso presente? Deus. Ele nos deu um presente que implica no
maior sacrifício de amor.
2. O presente foi Jesus Cristo. Seu propósito foi restaurar a separação que existia com Deus e
assegurar-nos a vida eterna. O presente de Jesus Cristo é grátis e não o merecemos. E ainda
que muitas de nós tratamos de viver uma vida boa, nunca mereceremos este presente. Porém não
importa o quanto tenhamos pecado, o presente de Jesus Cristo sempre estará ali para nós. Vocês
se deram conta, eu só tinha um presente para dar e só uma de vocês podia reclamá-lo. Mas o
presente é Jesus Cristo para cada uma de nós.
3. Pense na terceira característica. Temos visto o doador, o presente, e agora necessitamos olhar
para aquele que recebe o presente. Podemos saber todas as canções de Natal, mandar cartões
de Natal, ir a todas as reuniões, porém o presente de Jesus Cristo não pode ser seu até que
você escolha crer que Ele é quem Ele diz ser e o receba em seus corações. No último livro da
Bíblia, no livro de Apocalipse, há uma parte onde Jesus diz: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.”. Este é um quadro de
Jesus batendo suavemente na porta da sua vida; à porta do seu coração. E sabem o que isto quer dizer
para você e para mim? Isto significa que Jesus não forçará a sua entrada na nossa vida. Ele esperará
que você o convide e o receba em seu coração.
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Ir à igreja era muito importante para mim quando eu era jovem. Porém somente com 15 anos é
que eu fui entender pela primeira vez que necessitava crer no que Jesus dizia ser e devia recebêlo em meu coração. Quando o fiz, foi como se eu tivesse encontrado a peça perdida do quebracabeças.
Talvez haja alguém aqui que se identifica comigo e esta é a primeira vez que você ouve esta
mensagem desta maneira. Pode estar pensando, e como faço isto? Simplesmente dizendo a Deus
através da oração, o desejo do seu coração.
Em um momento, vou fazer uma oração simples como a que fiz para receber a Jesus Cristo.
Vou pedir a todas que inclinem suas cabeças enquanto oramos. Se você decide receber a Jesus
em seu coração, ore em silencio comigo. Inclinemos nossas cabeças.
“Pai celestial, graças por enviar a teu filho Jesus Cristo, graças por teu infinito amor para
comigo. Entendo por primeira vez que Jesus morreu pelos que cometi que me separaram
de ti. Quero abrir a porta do meu coração e convidar a Jesus a entrar e deixar que Ele tome
o controle da minha vida. Graças por entrar no meu coração. Amém”.
Se você já fez esta oração alguma vez ou a fez agora comigo pela primeira vez, há uma
promessa na Bíblia na qual podemos confiar: “Não te deixarei, nem te desampararei” (Hebreus
13:5).
Para alguns, o Natal não é um tempo muito alegre, seja por causa da morte de seres queridos,
ou por relacionamentos desfeitos, muitas pessoas descobrem que o Natal é um tempo de
solidão e tristeza. Porém se Jesus está no seu coração porque você o convidou a entrar, então
você tem esta promessa de que Ele nunca a deixará nem a desamparará.
Quero agradecer a
por esta oportunidade de estar aqui em
sua casa. Agora, queria pedir-lhes que nos digam o que acharam desta reunião e como se
sentiram ao estar conosco. Tenho umas fichas que vou distribuir. Quero que por favor as
preencham; quando terminem, ponha-las nesta cestinha que está aqui.
Obrigada por escrever seus comentários sinceros acerca do que compartilhei. Por favor ponha seu
nome e seu telefone e email. Nós a chamaremos com muito prazer para lhe informar sobre outras
atividades. Se você fez a oração comigo e pediu a Jesus Cristo que entrasse em seu coração, ponha
um X ou escreva “eu orei com você”.
Marque com um X se está interessada em assistir a um estudo bíblico em janeiro.
Obrigada
por me convidar a sua casa. Por favor, continuemos com o lanche. Não
se esqueçam de preencher a ficha.
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Exemplo da Palavra #2
Gostei muito de tudo que foi compartilhado sobre as recordações favoritas e tradições.
Muitas delas são de dar e recibir presentes. Queria fazer uma pergunta: Qual seria o maior
presente que uma pessoa poderia dar a outra?
Os que estão no serviço militar dirão que o melhor presente pode ser dar a vida por
um amigo. Para outros, pode ser ganhar na loteria, comprar o carro ou a casa que sempre
sonhou ter. Para outros pode ser ter um trabalho estável, boa saúde ou ter um bom
relacionamento familiar.
Eu gostaria nos minutos seguintes de compartilhar o que considero ser o maior
presente que jamais foi dado.
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para
que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha vida eterna".
Milhares de anos atrás, naquela primeira noite de Natal, Deus veio a terra na pessoa do menino Jesus. Um
dos nomes que foi dado a este bebé (por ordem de Deus) foi Emanuel, que significa literalmente
“Deus conosco”.
Você sabe por quê Deus fez isto? Porque Ele nos ama! Deus nos ama tanto a cada uma, que nos
chama pelo nome. E melhor ainda, nos ama tal como somos, com todas nossas falhas, quedas e
maus hábitos.
Bem, o melhor de tudo é que Jesus não ficou como um bebê, mas ele cresceu e se tornou homem. Era
carpinteiro de profissão, um homem que trabalhava como qualquer outro. Caminhou por esta terra
como homem e ao mesmo tempo como Deus.
Quando tinha 33 anos Elel pagou o preço por todas as coisas más que você e eu fizemos, que
pensamos ou dissemos. Jesus tomou o meu castigo e o seu voluntariamente quando morreu na cruz por
nós. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo hoje.
Deus é um Deus Santo. É perfeito e sem falhas. O homem é imperfeito e pecador. Sabem o que é o
pecado? É qualquer coisa que nos separa de Deus. Você pode estar pensando: “bem, mas eu sou uma pessoa
boa e vou à igreja, eu não sou pecadora”. Porém pense por um momento acerca das coisas egoístas
que você já fez; o que já falou ou pensou dos outros. Estes são pecados, e nos separam de Deus.
A Bíblia nos diz que todos pecamos e estamos separados da glória de Deus, e que o salário do pecado
é a morte. Porém o versículo também nos diz que enquanto o salário do pecado é a morte, o dom de
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O presente tem duas partes.
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Deve ser dado, sem nenhum compromisso e deve ser recebido. Se for dado mas não recebido,
então deixa de ser um presente.
A Bíblia diz que este presente não se ganha. É um presente que Deus nos dá para que não nos
gloriemos. Deus não espera nem quer que nos orgulhemos pensando que nós merecemos ou que
podemos ganhar este perdão. Nunca seremos suficientemente boas. Ele quer simplesmente que
aceitemos e, recebamos o perdão e a vida eterna como um presente através da fé em Jesus Cristo. Cada
uma deve tomar a sua própria decisão de receber este presente.
Uma vez ouvi um advogado contar uma história fascinante acerca de um caso jurídico no estado da
Georgia, Estados Unidos. Quero compartilhar com vocês porque creio que é uma boa analogia do
que estamos falando.
Foi o caso de um homem que se chamava Wilson, um criminoso condenado à pena de morte.
Devido a certas irregularidades em seu juízo, o governador e logo o presidente dos Estados Unidos,
lhe deram o perdão. O problema era que Wilson aparentemente estava tão frustrado e amargurado
acerca da situação que ele recusou o perdão. As autoridades se confrontaram com um dilema. O
promotor dizia, “Execute-o”. A defesa dizia. “Liberte-o!” Eles decidiram apelar para a Corte Suprema
de Justiça.
O juiz Marshall da Corte Suprema, leu a carta que dizia que havia um perdão para Wilson. Era um
perdão autenticado por parte do presidente dos Estados Unidos. O problema que tinham era que
ainda assim o acusado era considerado culpado. Ele foi considerado culpado pelo júri. Entendam
que o perdão não remove a culpa só a cobre. O perdão não faz da pessoa culpada inocente. Wilson
ainda era culpado.
O juiz disse que o perdão era um presente, um ato de graça, não merecido. Tal qual um presente
quando é dado, ele deve ser recebido. Uma pessoa decide receber o perdão ou não. Wilson escolheu
recusá-lo. Dessa maneira a sua culpa não ficou coberta e como ele ainda era culpado, ele tinha que pagar pelos
seus crimes. O estado da Georgia executou Wilson por ordem da Corte Suprema.
Como podem ver todas nós estamos na mesma situação. Somos culpadas do pecado na nossa vida,
porém temos a oportunidade de receber seu perdão, que limpará nosso pecado e tirará a nossa
culpa. Podemos decidir entre duas escolhas. Podemos receber a Jesus Cristo convidando-o a que
entre em nossa vida e receber o seu perdão e vida eterna. Ou podemos escolher rejeitar a Jesus.
Não tomar uma decisão é o mesmo que rejeitá-lo.
Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”. Ele disse
também: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei
com ele, e ele comigo".
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Deus nos deu a vontade para escolher. Podemos escolher e rejeitar a Jesus ou podemos convidarlhe para que entre em nossas vidas. Eu escolhi aceitar o presente de Deus, ao contrário de Wilson que
recusou o perdão. Eu não merecia o presente então, nem o mereço agora. Mas o recebi do mesmo
jeito e você tem que decidir também. Para encerrar queria dar-lhes uma oportunidade de receber o
perdão de Deus, através de Jesus Cristo, fazendo uma oração semelhante a que eu fiz quando recebi o
meu presente. Pode orar em silencio comigo.
“Querido Pai Celestial, eu sei que cometi muitas falhas e as confesso hoje. Creio que
Jesus Cristo morreu por mim e pelos meus pecados e, quero receber o Seu perdão.
Convido a Jesus Cristo a entrar no meu coração e tomar controle da minha vida.
Graças, Senhor, pelo Seu amor e Sua paciência. Em nome de Jesus. Amém”.
Se você fez esta oração sinceramente, pode ter certeza de que Deus a ouviu e que Jesus Cristo está em
sua vida agora.
Quero agradecer a vocês por ter me escutado e me dado a oportunidade de compartilhar o presente
mais importante que já foi dado. Podem agora me fazer o favor de escrever na ficha a sua opinião sobre esta
reunião? Você gostou da comida? Vocês gostaram de compartilhar esta tarde? Foi razoável? Foi
indiferente? Eu gostaria de saber seus comentários.
Se você orou comigo esta noite por favor ponha um X na sua ficha. A _______ vai gostar muito que
você venha a um estudo bíblico que ela vai começar em janeiro. Se está interessada, escreva-o na
ficha.
Agora vocês estão convidadas a fazer um lanche. Quando terminem de preencher as
fichas, coloque-as nesta cesta. Obrigada.
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Responsabilidades
das coordenadoras
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Responsabilidades da coordenadora da cidade

Propósito
“Passar a visão, recrutar e treinar mulheres nas igrejas”
(Se tem experiência, melhor).
I.

Recrutar e treinar as coordenadoras.

II.

Comunicação.
A. Anime as coordenadoras regularmente através de cartas, notas ou chamadas telefônicas.
B. Forneça as datas para os dias de treinamento e os diferentes lugares onde se realizaram.
C. Mantenha uma lista de coordenadoras.

III.

Escritório nacional (Centro de Recursos):
A. Ajuda a resolver problemas que se apresentam
B. Responde às perguntas.
C. Compartilha novas ideias.
D. Treina pessoas através de contatos pessoais ou reuniões.
E. Mantenha suficientes manuais.

IV.

Acelere a visão.
A. Faça demonstrações em diferentes partes da cidade.
B. Promova as reuniões durante cultos em igrejas, nos estudos bíblicos ou em retiros.
C. Mantenha um arquivo de seus contatos e sua resposta a este projeto.
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Responsabilidades da coordenadora da igreja

Propósito
“Passar a visão e organizar os detalhes das Reuniões Natalinas na sua
esfera de influência. A coordenadora é uma pessoa de uma igreja ou
grupo que aceitou a responsabilidade de organizar estas reuniões”,
fazendo o seguinte:
I. Criar um comitê de pessoas que possam trabalhar juntas, para que ajudem
na organização e no treinamento de outras.

II. Permissões:
Pedir permissão ao pastor, ou às pessoas encarregadas, dependendo das
circunstâncias do grupo, para organizar as reuniões.
III. Finanças:
A igreja ou o grupo podem dar um apoio com os gastos referentes ao
correio, a gráfica e a promoção do evento. (De maneira geral, a anfitriã paga
pelos convites). Pode se pedir doações às amigas interessadas.
IV. Visão:
Promova as reuniões dentro da igreja, no grupo de estudo bíblico, usando
cartazes, boletins, os meios de comunicação, convites pessoais ou testemunhos.
Uma das maneiras nas quais pode animar as pessoas que estão interessadas em
ser anfitriãs, é contando-lhes os testemunhos das pessoas que já assistiram em
anos anteriores. Pode fazê-lo por carta, ou pessoalmente.
V. Recrute oradoras:
Ore pelas pessoas chaves que podem ser oradoras. Busque corações dispostos
que se deixam ensinar, que gostem de evangelizar, que tenham amor pelas
pessoas e a habilidade de relacionar-se com elas. Não tem que ser uma
oradora profissional ou uma professora. Selecione bem as voluntárias.
Planeje com que esta pessoa compartilhe em pelo menos duas reuniões.
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VI. Recrute anfitriãs:
Faça uma lista das pessoas que você acha que possam ser anfitriãs. Ore e fale com elas.
Compartilhe como podem ganhar suas amigas e suas vizinhas. Faça publicidade por
meio de boletins os cartazes. (Ver páginas ao final do manual). Pode fazer o
treinamento em várias casas ou em igrejas.
VII. Faça uma reunião no início de novembro para as oradoras e, em meados de novembro
para as anfitriãs
VIII. Horários para reunir-se:
Depois de orar faça o calendário para as anfitriãs e oradoras.
IX. Organize uma cadeia de oração:
O calendário de reuniões pode ser copiado e enviado a todas participantes. Uma ou
duas pessoas que orem por cada uma das que vai a participar em suas reuniões
específicas.
X. Reunião de seguimento e louvor:
Planeje uma reunião de louvor para dezembro ou ao início de janeiro para as anfitriãs e
as oradoras.
XI. Lugar para a reunião:
Planeje arrumar a sala, o cuidado das crianças, refrescos, materiais, e decorações para
várias reuniões.
XII. Mantenha um arquivo
Imprima e distribua os formulários de avaliação durante as sessões de treinamento a todas
participantes. Em janeiro, recolha toda as informações e os resultados.
Faça atas de todas reuniões. Estas informações lhe ajudaram para os próximos anos.
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Conta regressiva para as coordenadoras
Setembro:

Reunião de coordenadoras

Outubro:

Aprovação do pastor, ou pessoas em autoridade segundo suas circunstâncias.
Finanças: para publicidade, correio e
convites.
Escolher oradoras.
Comprar ou imprimir convites. 30 por reunião.
Apresentar a visão / Publicidade
Do púlpito, boletins, grupos de oração, reuniões, classes de escola dominical,
cartazes ou pessoalmente.

Novembro:

Recrutar anfitriãs.
Treinar as oradoras.
Primeira semana
Observar como compartilhar as
oradoras. Treinar anfitriãs
Estabelecer horário de reuniões com a oradora (datas, lugares, horas).
Fazer e enviar por correio o calendário de oração.

Dezembro:

Ter reunião
Nas primeiras duas semanas
Reunião de louvor e seguimento
Uma semana antes do Natal ou nas primeiras semanas de janeiro.

Reuniões Natalinas

P a g e 33 | 51

Esboço para as reuniões -Reunião para treinar as oradoras
I.

Dar as boas-vindas e orar.

II.

III.

Visão – Descrição da Reunião de Natal
Leia as fichas de comentários

IV.

Preparação espiritual

V.

O que precisa saber como oradora
A. Oração
B. Os convidados
C. Conteúdo da mensagem da Reunião de Natal
D. Preparação para a Reunião e calendário e horários
E. Pontos para lembrar.

VI.

Dê uma demonstração do que é a Reunião de Natal.

VII.

Orar ao finalizar - perguntas.

Opcional: Você também pode fazer outra reunião onde as oradoras compartilham a sua mensagem
com as demais.

Treinamento de anfitriãs
I.

Dar as boas-vindas e orar.

II.

Visão – Descrever a reunião.

III.

Introdução
A. Por quê você está aqui?
B. Para qual grupo você vai dar uma reunião?

IV.

Leia a ficha de comentários

V.

Revise a folha de informações da anfitriã

VI.

Ore ao terminar - Perguntas.

VII.

Distribua folhas que podem ser copiadas:
A. A folha de informações das anfitriãs.
B. A folha de avaliação das anfitriãs
C. Preparação espiritual
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Reuniões de louvor e seguimento
I.

Dar as boas-vindas e orar

II.

Cânticos (um ou dois corinhos)

III.

Guia para compartilhar
A. Dê a glória a Deus e não às pessoas.
B. Pergunte: O quê fez Deus na sua vida ou na vida de outros à medida que você se
preparava para esta Reunião Natalina?
C. Compartilhe com entusiasmo.

IV.

Leia as fichas de comentários

V.

Ideias para o seguimento
A. Respostas das fichas de comentários.
B. Ideias para estudos bíblicos.

VI.

Orar ao terminar - Perguntas

Opcional: Você pode pensar em ter outra reunião para treinar as pessoas sobre como
ter um estudo bíblico.
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Avaliação da coordenadora
Nome

Telefone

Endereço

Email

Cidade

Estado

Cep

Coordenadora

Tel.

Endereço

Cidade

Estado
Cep

Email

Número de reuniões

Número de pessoas que assistiram

Número de conversões

Número de seguimentos / Estudos bíblicos

1. Na sua opinião, como você avaliaria esta Reunião Natalina em

? (Ano)

2. Os seus desejos para este ano se realizaram?
O quê houve de positivo?
O quê você teria feito diferente?
3. Assistiu à reunião de coordenadores deste ano?
Qual a parte do treinamento que lhe ajudou mais?
4. Você gostou de ter sido coordenadora?
Você seria coordenadora de novo no ano que vem?
5. Descreva o seguimento que resultou da Reunião Natalina este ano.
6. Você conhece outras igrejas ou grupos que estejam interessados em uma Reunião Natalina?
Nome
(Coordenadora da cidade ou igreja)

Endereço
Cidade
Reuniões Natalinas

Email
Estado
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Cep

Telefone

Avaliação da anfitriã
Nome

Nome da oradora

Endereço

Telefone

Cidade

Email

Estado

Número de Convidadas

Cep
Número de pessoas que estiveram presentes

Número de respostas espirituais

Alguma indicação de conversões

1. Na sua opinião, como avaliaria esta Reunião Natalina?
2. Os seus desejos para a reunião se realizaram?
O que foi positivo?
O que teria feito diferente?
3. Qual a parte do treinamento que lhe ajudou mais?
Houve algo durante o treinamento que fez falta você saber?
4. Avalie a sua oradora. Você se sentiu à vontade com ela?
Ela se adaptou ao grupo? Deu a mensagem claramente?

Usou as fichas de comentários?

5. Você gostou de ser anfitriã?
Você gostaria de fazê-lo de novo no futuro?
6. Você está planejando fazer um estudo bíblico? Precisa de ajuda?
7. Conhece alguém que esteja interessada em ser oradora ou anfitriã em futuras reuniões?
Nome
(Coordenadora de cidade ou igreja)
Endereço
Cidade
Telefone

Reuniões Natalinas

Estado
Email
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Cep

Avaliação da oradora
Nome

Telefone

Endereço
Cidade

Email
Estado

Nome da anfitriã

Cep
Número de pessoas que participaram

1. Na sua opinião, como você avaliaria esta reunião?
2. Seus desejos para a reunião foram realizados?
O quê foi positivo?
O quê você teria feito de diferente?
3. Qual parte do treinamento lhe ajudou mais?
4. Você se sentiu à vontade com a sua anfitriã?

5. Ter compartilhado foi uma experiência positiva para você? Você estaria interessada em
voltar a fazê-lo?
6. Usou as fichas de comentários? Você vai ajudar a sua anfitriã com o seguimento?
7. Você conhece alguém que estaria interessada em ser oradora ou anfitriã em futuras reuniões?
Por favor envie isto a:
Nome
(Coordenadora da cidade ou igreja)
Endereço
Cidade
Telefone

Reuniões Natalinas

Estado
Email
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Cep

Sugestões para
o seguimento
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Como fazer o seguimento depois
da sua Reunião Natalina

Propósito
“Equipar a(s) anfitriã(s) para que façam um
seguimento com as participantes”.
I. Reuniões Natalinas: Seguimento
É importante que a Reunião Natalina não seja o final. Esta reunião é uma ferramenta para
compartilhar sobre Cristo com as pessoas que a rodeiam. Em um evento como este, as portas se
abrem para ministrar no futuro. O seguimento é importante para continuar ministrando às suas
amigas, companheiras de trabalho, ou familiares.
II. Fichas de comentários: Determine as respostas
Use as fichas de comentários para ajudar a(s) anfitriã(s) a fazer o seguimento apropriado.
Há três tipos de respostas. Depois de analizar que tipo de respostas receberam, a anfitriã
deve orar acerca de quais passos devem seguir. Aqui vão algumas sugestões para a sua
consideração:
A. Resposta espiritual: uma resposta à mensagem e oração
1. Comece um estudo bíblico de 4 a 6 semanas em seu bairro ou em seu trabalho ou
convide-as para um grupo de estudo bíblico básico.
2. Se receberam a Cristo, explique-lhes o que foi que aconteceu e dê-lhes a
segurança da salvação.
3. Reúnam-se para compartilhar seu testemunho pessoal e/ou o Evangelho com elas.
4. Convide-as a outra atividade natalina.
B. Resposta social: resposta a você e com relação a ter estado em sua casa.
Mostre interesse nas atividades delas. Algo que elas gostam de fazer. Proponha não
falar de coisas espirituais, a não ser que elas introduzam o tema. Esta é uma maneira
de construir pontes de amizade e buscar a oportunidade de compartilhar com elas.
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C. Resposta negativa:
Quando há resposta negativa, peça-lhes desculpas por ter convidado-as a sua reunião se
se sentiram ofendidas. Explíque-lhes que no convite dizia que teríamos uma amiga
compartilhando alguns pensamentos acerca do Natal para que elas não fossem pegas de
surpresa. Lembre-se que você não está pedindo desculpas pelo Evangelho.
Se a(s) anfitriã(s) deseja começar um estudo bíblico depois da reunião, pode sugerir-lhe o seguinte.

Como começar um estudo bíblico evangelístico
Agora que você quer começar um estudo bíblico em sua casa, consideremos o
interesse das pessoas:
1. Curiosidade.
2. Necessidade de companhia (se sente só).
3. Bons relacionamentos - se sentiu bem com você.
4. Interesse pela Bíblia.
5. Necessidades profundas.
6. Querem o que você tem em sua vida (ou da oradora).
7. É parte do processo espiritual de Deus na vida dessa pessoa.
Isto não é um projeto futuro! Isto é um novo começo no seu bairro ou no seu trabalho. Estas são pessoas
novas que você conheceu e o propósito de ter este estudo bíblico é para fazer conhecer a pessoa de
Jesus Cristo, para que outros pensem seriamente em recebê-lo. Para aquelas que já são cristãs, seu
propósito é guiá-las a crescer em seu relacionamento com Cristo.
Sua responsabilidade principal com o grupo deve ser:
1. Guiar-lhes no que a Bíblia diz e seu significado.
2. Ajudar-lhes a ver a realidade de Deus em suas vidas.
3. Valorizá-las como indivíduos.
4. Aceitá-las tal e qual elas são.
5. Orar por cada uma delas que Deus colocou sob os seus cuidados.
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Comece com oração! Ore sobre quando começar. Marque uma data! Pergunte as que
estão interessadas, qual o melhor dia para elas. Seu primeiro estudo bíblico deve ser
curto, de 4 a 6 semanas.
Convide a todas que foram à reunião. Certifique-se de convidá-las pessoalmente, para
que possam responder às perguntas que tiverem. Pode incluir uma amiga evangélica
que a possa substituir quando você não possa dirigir o estudo.
Use a mesma casa para o tempo total do estudo. Não tem que ser a sua casa. Comece e
termine o seu estudo bíblico em ponto. O tempo mínimo dever ser de 45 a 60 minutos. Deixe
tempo para companheirismo. (1/2 hora)
Se quiser servir refrescos e lanche, que seja algo
simples. Depois de sua primeira reunião:
1. Dê oportunidade para se conhecerem.
2. Explique o propósito do estudo bíblico: "Queremos aprender juntas como
Deus pode ser uma realidade em nossas vidas".
3. Compartilhe as diretrizes do estudo: (para que não haja dúvidas)
a. Não se fará uma prova de detalhes da Bíblia.
b. Não se discutirá a cerca de nossas igrejas, nem denominações
c. Não se pedirá a ninguém que fale se não deseja falar, mas espere que
todas participem de alguma maneira.
d. Não tem problema se fizerem perguntas - encontraremos as respostas juntas.
4. Tenha Bíblias disponíveis caso alguém não tenha.
5. Compartilhe sobre o estudo que vão fazer durante as seguintes semanas e
distribua os livros ou esboços.
Comece o estudo bíblico com oração. Tome tempo para repassar diretrizes outra vez, se
há pessoas novas.
Lembre-se como líder:
1. Descanse no Senhor.
2. Seja entusiasta
3. Resista a tentação de responder as perguntas - permita o silêncio.
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a. Permita que o grupo compartilhe - faça as perguntas ao grupo.
b. Não se alarme - aceite as pessoas como são.
c. Responda positivamente: "Isso está muito interessante". “Alguém
tem algo mais a dizer?"
d. Faça as perguntas de novo se não entenderam.
e. Chame-as pelos seus nomes - responda naturalmente.
f. Familiarize-se com o material para que olhe para a pessoa
quando está respondendo.
g. Se não sabe a resposta, admíta-o (“Encontraremos a resposta para
a próxima semana”).
h. Deixe a Bíblia ser a última autoridade; ensina-lhes a olhar o
versículo outra vez para ver o que ele diz.
i. Não perca tempo em perguntas que não tenham nada a ver. Não
saia do tema.
j. Evite linguagem religiosa. Fale de maneira que as pessoas que
nunca foram a igreja lhe entendam.
k. Espere que respondam erroneamente.
•

Não se preocupe!

•

Ame-as assim mesmo como são!

•

Aguarde resultados... Deus está trabalhando!

Quando terminar o estudo faça uma destas perguntas:
O que aprenderam a cerca de Deus?
O que este estudo lhe mostrou a cerca de vocês mesmas?
Qual significado este estúdio tem para vocês?
Quais novos ensinos obtiveram deste estudo?
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Se você sente que o grupo (ou alguém do grupo) gostaria de continuar, esteja
preparada para dizer-lhes quando e qual estudo vai fazer.
Outras sugestões:
1. Mantenha informação acerca de cada pessoa (família, necessidades, pedidos
de oração). Use esta informação para orar por elas.
2. Mantenha um arquivo do que faz cada semana e quem esteve presente.
3. Se puder, reúna-se com cada pessoa individualmente e pergunte-lhe
como o estudo bíblico a ajudou. Isto lhe dará a oportunidade de ajudá-las a
crescer espiritualmente, segundo a sua necessidade.

Recursos que pode usar para seguimento
no seu estudo bíblico
1. Os dez graus básicos.

Cruzada Estudantil e Profissional Para Cristo.
2. Cinco passos para o crescimento espiritual.
Cruzada Estudantil e Profissional Para Cristo.
3. Conhecendo a Jesus pessoalmente
Cruzada Estudantil e Profissional Para Cristo.
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Apêndice

Reuniões Natalinas
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Exemplo de convites:
Convite para uma Reunião Natalina

Cordialmente a convidamos para nossa Reunião Natalina. Teremos uma conversa acerca do
verdadeiro significado do Natal.
Oferecida por:
Lugar:
Data:
Hora:
Favor Confirmar presença no telefone___________
ESPERAMOS POR VOCÊ!
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Exemplo de Ficha de Comentário:

Ficha de Comentário

O que você achou da reunião?

 Eu gostaria de saber mais sobre o tema.
 Eu gostaria de participar em um estudo bíblico.
 Fiz oração para receber a Jesus Cristo.

Nome:
Endereço
Telefone:
Email
*Opcional: Estamos planejando ter um estudo bíblico de 5 semanas, começando em janeiro. Se
estiver interessada, por favor indique o seu interesse na ficha.
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Exemplos de Fichas de
Comentários
O X indica que oraram para receber a Cristo
durante a palavra

Joyce, gostei muitíssimo da palavra e
verdadeiramente sinto que estou
pronta para receber o presente especial
de Deus.
Gostei muito da reunião. O que
compartilharam me deu um
sentimento de paz e de calma agora
que a minha vida está muito agitada.
Obrigada

Obrigada Nancy por convidar a Maria
para falar esta noite. Estou passando
por problemas pessoais ultimamente e
esta noite me comoveu muito o que
ouvi e espero que me ajude a
compreender e a lembrar que a mão de
Jesus me guia.

Uma tarde muito agradável. Nunca
tinha assistido a um estudo bíblico,
mas gostaria de ler a Bíblia e “abrir
a porta a Jesus Cristo”.
X

Recordo de um Natal muito
especial que passei com a minha
família na California. A Missa de
Natal na velha missão foi o mais
memorável para mim durante a
viagem. Esta reunião está ao
mesmo nível com o significado
do Natal.

Todas as tradições
desapareceram... esta é a época
do ano mais difícil para mim.
X

X
Gostei muito da “conversa” e da
informação sobre o Natal.
Pergunta: Isso é nascer de novo?
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exâÇ|™Ç atä|wx©t

Conhecendo o desejo que temos de compartilhar Cristo
com nossas vizinhas, amigas, e companheiras de trabalho,
desejamos convidá-las a planejar a Reunião Natalina
Evangelística.
Nos anos passados centenas de pessoas abriram seus lares para
que outros pudessem ouvir acerca do amor de Cristo, em um
ambiente amigável. Você gostaria de dar uma Reunião Natalina este ano?
Preencha o espaço abaixo e coloque-o na cesta de oferta ou ligue para o telefone _______
para receber mais informações.
__ Estou interessada em orar pelas Reuniões Natalinas
__ Estou interessada em dar uma Reunião Natalina Nome:
Endereço:
Telefone:

Email

Tipo de reunião (faça um círculo): Mulheres Casais Outro
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Reuniões
Natalinas

Reuniões
Natalinas

Reuniões
Natalinas

Reuniões
Natalinas

Ore...

Ore...

Ore...

Ore...

para que estas
reuniões honrem
ao Senhor Jesus
durante este
Natal.

para que estas
reuniões honrem
ao Senhor Jesus
durante este
Natal.

para que estas
reuniões honrem
ao Senhor Jesus
durante este
Natal.

para que estas
reuniões honrem
ao Senhor Jesus
durante este
Natal.

por boa sáude e
tempo suficiente de
preparação para
todas as
participantes.

por boa saúde e
tempo suficiente de
preparação para
todas as
participantes.

por boa saúde e
tempo suficiente de
preparação para
todas as
participantes.

por boa saúde e
tempo suficiente de
preparação para
todas as
participantes.

por ousadia para
as anfitriãs quando
entregue os
convites.

por ousadia para
as anfitriãs quando
entregue os
convites.

por ousadia para
as anfitriãs quando
entregue os
convites.

por ousadia para
as anfitriãs quando
entregue os
convites.

por graça para
cada oradora,
quando
apresentem o
Evangelho.

por graça para
cada oradora,
quando
apresentem o
Evangelho.

por graça para
cada oradora,
quando
apresentem o
Evangelho.

por graça para
cada oradora,
quando
apresentem o
Evangelho.

por salvações,
rededicações e
futuros estudos
bíblicos nas
casas.

por salvações,
rededicações e
futuros estudos
bíblicos nas
casas.

por salvações,
rededicações e
futuros estudos
bíblicos nas
casas.

por salvações,
rededicações e
futuros estudos
bíblicos nas
casas.
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Segundafeira

Terçafeira

Quartafeira

Quintafeira

Sextafeira

Sábado

Calendário de oração - Reuniões
Natalinas
2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

Pode usar este Calendário para orar pelos pedidos das fichas anteriores. Escolha um dia da semana para
interceder por cada pedido. Logo inclua as datas e lugares onde se realizaram as reuniões (pelas
convidadas, pela anfitriã e oradora).
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