
 

 

 

Curso de obreiros on line 

 

1 – Introdução 

 

Devido a circunstâncias atuais, nos forçaram a tomar ações práticas a fim de obedecer a uma 

direção, que entendemos que é do Espírito Santo. 

 

Um dos “carro-chefe” de nosso chamado ministerial em São Paulo é o curso de obreiros, 

somado ao que o Espírito Santo tem falado e profetizado nestes últimos meses, entendemos 

que precisamos agilizar ações que antigamente demorariam mais anos para acontecer. 

 

Acerca do seminário fica pendente por enquanto, pois o essencial é que todos passem por 

uma reciclagem e renovo do primeiro amor ou primeiras obras. 

 

2 – Plano 2020 e 2021 

 

Módulo 1 : ( 25/05/2020 até 28/07/2020 )  

a) Totalmente on line sem presencial devido as circunstâncias ! 

b) Serão ministrados a visão doutrinária dos principais assuntos da vida na igreja e a 1ª 

parte do panorama do antigo testamento que serão ministrados pelo pr João e Marcel. 

c) Este curso é destinado a todos os membros, a qualquer interessado, mesmo que seja 

“novato” na fé e ainda não convertido, e todos serão acompanhados pelos pastores, 

diáconos e obreiros; 

d) Tendo em vista que cada pastor e diácono conhecem todos os membros, poderão 

acompanhar o desempenho de cada membro acerca da participação das aulas e 

eventuais dúvidas; 

e) A leitura bíblica eu recomendaria que participassem do plano de leitura já existente do 

pr Marcel (é uma opção) 

f) Os professores das aulas enviarão os materiais de aula para todos os coordenadores, 

e estes enviarão aos demais membros via whats ou email, e também poderá estar 

sendo gravado no instagram da igreja; 



 

 

g) Para módulo concluído será enviado um certificado de conclusão assinado pelos 

coordenadores principais de cada congregação; 

h) A secretaria da igreja também estará sempre a disposição para esclarecimentos, envio 

de material, envio de certificado, apoio as igrejas...no que for necessário; 

i) O certificado do 1º módulo será enviado pelos pastores da igreja caso tenham assistido 

todas as 20 aulas, mediante confirmação de um “ok” do aluno...entendemos que basta 

uma confirmação do povo do Senhor ! 

 

Módulos 2,3,4 

a) Com a possibilidade da volta das aulas presenciais a partir de Agosto, não deixaremos 

de dar aulas via rede social “youtube” ou ”instagram”; 

b) Iremos continuar acompanhando todas as congregações neste mesmo ritmo, dando 

ênfase em andarmos juntos durante dois anos; 

c) Todos que lerem toda a Bíblia enviarão uma simples declaração que leram a Bíblia 

neste período de 2 anos de curso de obreiros “on-line”; 

d) É provável que no final destes módulos, muitos serão, neste período, batizados nas 

águas, no Espírito Santo e também poderão ser levantados na casa do Senhor caso 

tenham concluído o curso e aprovados e também estando atuantes pelos pastores e 

diáconos de cada congregação; 

 

Contando com a compreensão e cooperação de todos os irmãos para crescimento do corpo 

de Cristo, mantendo uma mesma fé. 

 

Shori 

22/05/2020 

 

 

 

 

 

 


