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INFORMAÇÕES PARA RECEBER UMA EQUIPE DE EVANGELISMO 

DA ESCOLA MISSIONÁRIA DE FÉRIAS (EMF) 
 

 
 
 

Olá Pastor (a) / Amigo (a) de Missões. 
 

A JOCUM – Jovens Com Uma Missão, situada em Campinas   apresenta 

nesse informativo uma proposta para sua igreja participar em parceria conosco de um 

projeto missionário: a EMF (Escola Missionária de Férias). 
 

HISTÓRIA DA EMF 
 

O projeto da EMF nasceu em janeiro de 2009, na base de JOCUM Campinas, 

quando percebemos que os jovens e adolescentes pensavam e acreditavam que 

missões era algo muito distante e diferente da realidade. 
 

As rápidas mudanças na sociedade, seus valores e aumento da correria do 

dia a dia contribuíram para a criação deste conceito deturpado dentro do contexto 

cristão: Missões é algo difícil, para poucos chamados e escolhidos, sacrifícios onde 

missionários passam necessidades, somente ocorre em outros países, é ficar longe 

da família, abrir mão do trabalho e etc. 
 

Vimos então à necessidade de um projeto que agregasse a eles uma 

experiência de conhecer realmente o que era missões, em um curto   espaço   de 

tempo. Experiência essa, que os levasse a sentir e viver uma intimidade com Deus, 

quebrando todo preconceito e paradigma imposto pela sociedade, deixando-os 

sensíveis a voz de Deus. Assim teve inicio a EMF, animando, treinando e 

proporcionando oportunidade a esses jovens para se ajuntarem a grande comissão. 
 

Hoje, com mais de 1500 alunos que passaram pela Escola, os resultados são: 
 

Diversas igrejas ajudadas e despertadas; 
 

Milhares de vidas alcançadas; 
 

Vários alunos envolvidos com missões em suas cidades e fora delas; 
 

Um novo público de alunos surgindo: os casais cristãos; 
 
COMO FUNCIONA A EMF? 

 
A EMF é realizada em duas semanas em Tempo integral, dividida em período 

Teórico e Prático. 
 

 No período teórico o aluno tem: 
 

Tempo de Meditação e Serviço – Tempo diário separado para intimidade 

pessoal com Deus e exercitar o caráter cristão.
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Aulas   de   Evangelismo   Criativo,   Santidade,   Sexualidade,   Meditação, 

Identidade, Louvor e Adoração e outras. 
 

Oficinas de Dança, Circo e Teatro de rua – Os alunos aprendem atividades 

destas áreas para aglomerem pessoas em pontos estratégicos e depois 

aplicarem o evangelismo pessoal. 
 

Workshops – Treinamento técnico em algumas áreas como recreação infantil, 

Evangelismo Criativo e outras. 
 

Brainstorming Missionário – Um tempo que separaremos para bombardeá-los 

com notícias dos projetos missionários de parceiros de missões que estão 

conosco na escola, mostrando como funcionam, resultados e por último, as 

dificuldades e sonhos. Queremos que eles orem e sejam capazes de 

identificar as dificuldades semelhantes em suas cidades, encontrando 

soluções, ferramentas, despertando projetos e que enxerguem os sonhos 

de Deus. 
 

 Período Prático, na segunda semana, o aluno tem a oportunidade de aplicar o que 

aprendeu, durante um período de iniciativas de evangelismo, em parceria com 

uma igreja. 
 

Após a EMF, muitos alunos desenvolvem projetos junto a suas igrejas, alguns 

buscam aperfeiçoamento maior e outros cursos, e alguns alunos são convidados a 

regressarem na próxima escola como obreiros. Eles serão treinados, acompanhados 

e têm uma nova etapa na caminhada até iniciarem novos projetos com Deus. 
 

NOSSA PROPOSTA 
 

Gostaríamos que a Igreja recebesse uma equipe de JOCUM EMF. 
 

QUANTAS PESSOAS IRÃO E QUANTOS DIAS ESTARÃO COM A IGREJA? 
 
 De 10 à 13 pessoas, da idade a partir de 15 anos (Caso haja alunos inferior a 15 anos 

estarão acompanhados de algum responsável). A equipe é formada no mínimo por 10 

alunos e 02 líderes de equipe, sendo aproximadamente 6 mulheres e 4 homens. 
 

 

de 2018, domingo pela parte da manhã, às 07h00min. Assim nossa estadia será dos 

Dr. Waldemar Cesar da Silveira n 105 Jardim Cura D Ars Cep 13045 510 Campinas 

Sp 
 

O QUE A IGREJA PODE ESPERAR DA EQUIPE JOCUM EMF? 
 
 Uma equipe disposta a participar dos cultos da igreja, e se for preciso, serem usados 

em seus dons e talentos na pregação, louvor e testemunhos.

A equipe estará liberada para ser pega aqui em Campinas no domingo dia 15 de
julho de 2018 entre as 09h e 11hrs da manhã e regressaremos no dia 22 de julho

dias 15 à
22 de janeiro de  2018.  (O  Endereço  na  qual  a  equipe  estará  alojada  é:  Rua 
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 Uma  equipe  preparada  para  realizar  evangelismo  em  praças,  feiras,  quadras  de 

esportes, asilos, ONGs,  casas de  recuperação, orfanatos, creches,  escolas entre 

outros locais: 
 

 Evangelismos através de teatros. 
 

 Evangelismo pessoal, através do evangelismo criativo. 
 

 Evangelismo através da recreação com gincanas e jogos evangelísticos. 
 
 Uma  equipe  responsável  pela  limpeza  do  espaço  onde  estiverem  hospedados. 

(limpeza da cozinha, lavagens das panelas, pratos, garfos, o que utilizarem na 

refeição, banheiros e dormitório). 
 

 Um obreiro com autonomia para recolher a equipe caso julgue que a segurança deles 

esteja em risco. 
 

    Jovens que abriram mão de suas férias para pregar a mensagem do Reino. 
 

O QUE A IGREJA NÃO DEVE ESPERAR DA EQUIPE JOCUM EMF? 
 
 Uma equipe 100% de crentes “altamente” maduros. Estamos trabalhando com jovens, 

na qual muitos estarão tendo sua primeira experiência missionária. É um aprendizado 

para eles e um despertar para a juventude da igreja. Nossos lideres de equipe os 

acompanham para discipular, aconselhar, organizá-los e corrigi-los se necessário. 
 

O QUE ESPERAMOS DA IGREJA? 
 
    Que haja responsáveis da igreja com a equipe durante os trabalhos. 

 
 Que irmãos da igreja acompanhem os evangelismos que iremos realizar, o intuito é 

que haja um relacionamento entre as pessoas evangelizadas e a igreja. Para que no 

término da EMF exista um relacionamento entre os evangelizados e a igreja local. 
 

 É importante que haja uma boa integração entre as lideranças da igreja com a da 

equipe, pois o diálogo ajudará no crescimento de todos. Sempre lembrando ambas as 

partes que: os alunos estão aprendendo, a igreja sendo edificada e vidas sendo 

salvas. 
 

O QUE PRECISAMOS DA IGREJA? 
 
    Alimentação (café da manhã, almoço, lanche e janta) e uma pessoa que cozinhe. 

 
    Local para hospedagem (cada aluno levará o seu colchão de ar). 

 
 Uma caixa de som para evangelismos nas ruas, um microfone, um aparelho de som 

para conectar na caixa e uma extensão de 20 metros. (verificar pontos de luz nos 

locais do evangelismo)
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 Transporte para a equipe de Campinas até a igreja na qual ela ficará hospedada (ida 

e volta). 
 

 Para evangelismos em locais públicos e privados, praças centrais, asilos, escolas, 

etc. a obtenção de autorizações prévia aos órgãos responsáveis, facilitará a atuação 

da equipe. Isso nos permite utilizar som, ter mais segurança e legalidade. Em casos 

de evangelismos corpo a corpo, sem som, não há a necessidade de autorização 

prévia. 
 

    Transporte quando necessário, para as programações. 
 

PROGRAMAÇÃO DE EVANGELISMO PARA A EQUIPE. 
 
 

(Domingo a Sábado) e enviar para  escoladeferias@jocumcampinas.com.br, para que 

a equipe já saiba com antecedência os trabalhos que irão realizar. 
 

 Devem ser respeitadas às oito horas de sono corrida para os alunos. Assim, em caso 

de programação de madrugada, eles deverão acordar mais tarde. 
 

    Pedimos uma hora para Meditação e Intercessão. 
 
 Para um bom desempenho da equipe, pedimos que eles tenham, pelo menos, duas 

horas por dia para ensaios, planejamento e organização das atividades que irão 

realizar no dia. 
 

No Anexo 1, segue uma programação montada apenas como exemplo e referência. 

Que Deus Abençoe Vocês! 

 

 
 
 
 
 

Missionário Lucas Cabral Ferreira 
Diretor – JOCUM Campinas 

e-mail:  Lucas_thend@hotmail.com  

site:  www.JOCUMcampinas.com.br 

Tel. Res.: (19) 3201 6637 

Tel. Cel.: (19) 9 8160 0017 

Tel. JOCUM Comunicação: (19) 3308 7179 

Tel.: JOCUM Comunicação: (19) 9 8824 6637 

A igreja deve montar uma pré-programação para a semana de 15 a 22 de Julho 

mailto:escoladeferias@jocumcampinas.com.br
mailto:Lucas_thend@hotmail.com
http://www.jocumcampinas.com.br/



