
 PARA UM BOM LANÇAMENTO,

ACOMPANHAMENTO E COLHEITA

DO PAIS DE ESPERANÇA

8 PASSOS



Procure ter uma lista dos juvenis adventistas, em idade 
batismal, mas que ainda não foram batizados. Você pode 
ter a ajuda dos líderes dos Desbravadores e Aventureiros 
bem como dos professores do ministério da criança. 
Acreditamos que essa lista vai facilitar muito o trabalho 
de acompanhamento e colheita. 

Envie um convite para essas famílias 
participarem do culto de lançamento do “pais de 

esperança”. Seja o culto online ou presencial.

Encontre um meio para entregar o material pra os pais. Você 
pode fazer um delivery, com ajuda dos lideres de 

Desbravadores, Aventureiros e Ministério da criança e do 
adolescente. Outra ideia legal também é fazer um drive thru 
na igreja, no sábado a tarde, aproveitar que o coração deles 
vai estar animado. Quem sabe é até uma oportunidade para 

rever uma parcela das famílias da igreja. (Não se esqueça de 
tomar todos os cuidados sanitários, queremos você bem!)

Faça um culto especial de lançamento e convide os 
pais para prepararem seus filhos pra a salvação e 
para o batismo da primavera, estudando a bíblia com 
eles. Apresente o material (ficou show) se for facilitar 
pra você, temos um sermão sugestivo. Para 
enriquecer o seu apelo, temos um video também. 
Apele ao coração deles, você é bom nisso! 

PASSO 1

PASSO 3

PASSO 2

PASSO 4

veja como é simples...



Agora é acompanhar! De vez em quando nos seus 
sermões, lembre os pais do estudo. Na correria, tem 
alguns que esquecem. Um bom acompanhamento 
vai trazer uma grande colheita em setembro. 

Daqui para frente é só festa! Faça uma linda festa 
batismal, os desbravadores e aventureiros estarão 
lá! Valorizes os pais de esperança, convide-os para 

entrar no tanque com os filhos, teremos um 
certificado para os pais de esperança também.

PASSO 5

PASSO 7

PASSO 6

PASSO 8

Chegando perto da primavera, acreditando que 
estaremos em uma situação melhor, visite as 
famílias pra marcar o batismo dos seus filhos.

Se achar interessante, crie um grupo no whats, com 
todos os pais de esperança do distrito. Assim vai 
ficar mais fácil de incentivá-los a cada semana. 

Obs1. Esse projeto não é apenas para 
desbravadores e aventureiros, eles serão 
um grande auxilio e participarão com um 
grande grupo, mas esse projeto também 
é para as igrejas que não tem clubes e 
mesmo as que tem, vez ou outra tem 
juvenis que não participam, esse é um 
projeto pra todos os filhos da igreja que 
não são batizados e pra as suas famílias.

Obs2. Se achar que pode lhe ajudar. 
Escolha um coordenador do “pais de 
esperança” para cada igreja. Ele vai ficar 
responsável em acompanhar, motivar, 
incentivar. Em meio as demandas do dia a 
dia, ter um auxílio desse vai facilitar 
muito.

Obs3. É claro que queremos ter uma boa 
colheita em setembro, e teremos!  Mas 
muito mais do que isso, queremos que as 
famílias se unam no estudo da bíblia, que 
os pais preparem os seus filhos e que 
estudem com profundidade, para que 
muito mais do que se batizarem neste 
setembro, que se mantenham firmes na 
igreja! 

Deus seja louvado pelo seu empenho! 

estamos juntos!
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