
PROGRAMA GERAL  

TREINAMENTO 10 DIAS DE ORAÇÃO E 10 HORAS DE 

JEJUM! 

SÁBADO MANHÃ 

8h30 às 8h50 Entrega das pastas e louvor 

8h50 às 9h00  Boas-vindas e oração inicial 

9h00 às 9h05 Mensagem musical 

9h05 às 9h25 Recapitulação da Lição da Escola Sabatina 

9h25 às 9h40 Leitura Folder 

9h40 às 9h45 Mensagem musical 

9h45 às 10h30 Estudo / Orientações Gerais 

10h30 às 10h45  Sorteio e Louvor 

10h45 às 11h15  Orientações Gerais I 

11h15 às 11h20 Mensagem Musical 

11h20 às 11h55 Leitura do Folder Primícias e Adoração Financeira 

11h55 às 12h00 Mensagem musical 

12h00 às 12h30 Sermão 

12h30 às 13h45 Almoço e entrega das camisas 

SÁBADO TARDE 

13h45 às 14h00  Sorteio 

14h00 às 14h15 Folder 

14h15 às 14h20  Mensagem musical 

14h20 às 15h00 Orientações Gerais II 

15h00 às 15h20 Momento de oração e Intervalo 

15h20 às 15h40 Sorteio e Louvor 

15h40 às 15h55 Folder 

15h55 às 16h00 Mensagem Musical 

16h00 Culto das Primícias 

1. Entrada Plataforma 

2. Entrada Pastores 

3. Apresentação das Primícias a Deus 

4. Mensagem de Encerramento e foto 

 

 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS: 10 DIAS DE ORAÇÃO E JEJUM 

 

1 Definir a data da reunião o mais rápido possível para organizar e definir os detalhes do 

projeto. 

2 A partir do dia 03 de fevereiro (sábado), usar 10 minutos antes do culto para promover 

o projeto passando o DVD promocional: explicar o dia de jejum; pegar os nomes dos 

que irão jejuar ( 7 mínimo) e fazer uma oração específica pelo orador da semana e pelo 

projeto. 

 

Sobre o DVD promocional 

 Teremos quatro mensagens gravadas:  

 03 de fevereiro e 10 de fevereiro (2 Vídeos)  

Pr. Jeú (Diretor Ministério de Mordomia) 

 17 de fevereiro (Igreja) e 22 de fevereiro (Culto líderes) (2 Vídeos)   

Pr. José Marcos (Presidente - Associação Mineira Central - AMC) 

      

OBS.: No dia 22 de fevereiro, haverá Reunião de Líderes. 

 

Sobre o Seminário de Reavivamento Espiritual (Primeiro Deus) 

No dia 17 de fevereiro (ocasião em que será apresentada a mensagem do Pr. 

José Marcos), começaremos a fazer as inscrições para o Seminário de 

Reavivamento Espiritual a ser realizado no dia 03 de Março (Programa de 10 

horas), como também anotaremos o nome das pessoas que participarão do 

Programa das 10 horas.  

Uma revista será reservada para cada pessoa inscrita, o custo dela será                

R$2,50. Para receber a revista será necessário fazer a inscrição (R$2,50) e estar 

presente nas atividades do sábado 03 de março na parte da tarde (ocasião em que a 

revista será entregue e estudada).   

 

Sobre o Jejum 

 A partir do dia 04 de fevereiro (domingo), teremos os distritos jejuando 

cada dia da semana (lista ao final), serão 7 pessoas (mínimo) por dia de cada igreja. 

O Programa de jejum será finalizado no dia 03 de março com todos participando do 

projeto.  



Durante o jejum, oraremos pelo batismo do Espírito Santo de forma pessoal 

e coletiva e pelas pessoas por quem trabalharemos para serem batizadas no final 

dos 10 dias, em 03 de março, e também por aqueles que levaremos aos pés de 

Cristo na Semana Santa. 

 

Sobre a Vigília de consagração e preparação espiritual dos 10 dias  

A Vigília de consagração será realizada no Catre no dia 03 de março das   

3h (madrugada) às 7h da manhã, para os líderes de todas as igrejas. Será transmitida 

via internet para que os irmãos possam participar em suas casas. 

 

3 Dia 22 de fevereiro – Início dos 10 dias 

Este será um dia especial. Todos nós, pastores e líderes, estaremos jejuando e 

orando a cada hora pelo projeto na DSA, USEB, AMC1. À noite, reuniremos toda a 

liderança da igreja para um culto de abertura e consagração dos 10 dias.  

A abertura dos 10 dias começa com os líderes. Todos os que têm algum cargo na 

igreja serão convocados. Nesse culto, apresentaremos o vídeo com a mensagem do 

pastor José Marcos (presidente/AMC). Em seguida, teremos alguns minutos de oração 

pelo projeto e, na sequência, entregaremos o primeiro folder para ser estudado. Será 

muito importante gastar alguns minutos para verificar os detalhes técnicos da 

programação: Recepção, Louvor, Leitura dos Folders e preparação das Caixas a serem 

utilizadas no Momento da Entrega e etc. 

 

4 Dia 23 de fevereiro (Sexta-feira- Segundo dia do projeto)  

O foco da reunião neste dia estará na oração pelos 10 dias. Deve ser uma reunião 

de motivação que inspire os membros a buscarem através do jejum e da oração uma 

verdadeira experiência de reavivamento durante a semana. O material para este culto 

será o folder usado na reunião de líderes, além disso, a administração da AMC, junto 

com seus departamentais, estará realizando uma Live para participação daqueles que 

têm internet. 

 

 

 

                                                           
1 DSA – Divisão Sul-Americana; USEB – União Sudeste Brasileira; AMC – Associação Mineira Central 



5 Dia 24 de fevereiro (Sábado- terceiro dia do projeto) 

Neste dia, teremos CULTO pela manhã e à tarde REUNIÃO com toda liderança 

da igreja dirigida pelo pastor distrital para estudar o folder Primícias e consolidar o 

projeto “Aliança de Fé” com todos aqueles que têm algum cargo na igreja. Nessa 

ocasião, recomenda-se fazer Checklist (lista de verificações) de todos os detalhes da 

semana. Ainda neste sábado pela manhã, entregaremos o segundo folder para cada 

família da igreja que deverá ser lido e rapidamente comentado antes do momento do 

sermão.  

A partir deste culto, teremos sempre um folder para ser utilizado com a mesma 

dinâmica nos cultos da noite, e o último deles será para o sábado (03 de março) culto da 

manhã. Nesse dia (sábado 24), consagremos as 4 caixas: Entrega, Louvor, Oferta e 

Doando com Amor. Essas caixas começam a ser usadas efetivamente no Domingo (25) 

à noite. É importante lembrar que será a partir do culto de domingo (25) à noite que a 

equipe de recepção começará a entregar os papeizinhos de Entrega e Louvor na chegada 

dos irmãos para o culto. Será necessário ter canetas à disposição dos irmãos, pois em 

todos os cultos da semana, seguiremos a mesma rotina.  

A partir deste culto, o pregador deverá fazer um apelo para ter cada dia pelo 

menos 7 pessoas jejuando com ele pelos desafios da semana. Ao terminar o culto, o 

pregador deverá ser lembrado de fazer uma oração com aqueles que jejuarão no dia 

seguinte e em seguida entregar a cartilha que orienta sobre o jejum. 

 

6 Dia - 02 de março (Sexta-feira) - Na medida do possível, deve-se realizar uma Santa 

Ceia. Nesta Santa Ceia, usaremos no final do culto a dinâmica da uva do amor e do 

perdão.  

 

7 Projeto:  Aliança de Fé 

Será lançado em 2 momentos:  

            O primeiro será para toda a liderança da igreja na reunião do sábado (24) à tarde. 

Nesta ocasião, o folder “Primícias” será estudado e em seguida se explicará o projeto 

que será precedido de um apelo para que toda liderança faça ou renove um pacto 

(percentual de oferta) por 7 meses. Deixando claro que as grandes mudanças e desafios 

que queremos propor a nossa igreja devem começar por nós lideres. 

O segundo momento será no dia 03 de março para toda a igreja, após a leitura do 

folder Primícias. Após essa leitura, passaremos um vídeo (opcional) e entregaremos um 



certificado com o voto de compromisso “Aliança de Fé” e um envelope de dízimo. Em 

seguida, faremos a leitura do certificado e o apelo para que definam um pacto e 

escrevam seus nomes com telefone (WhatsApp) e os apresentem no altar. Após isso, 

oraremos pelas decisões tomadas. 

Explicaremos que será lançada na parte da tarde a jornada Primeiro Deus por 

meio da revista (10 dias de Oração e Jejum) e que o reencontro ao término do estudo da 

revista (jornada de 30 dias) será em um sábado muito especial, chamado Sábado das 

Primícias. Serão ao todo 7 sábados especiais celebrados, 1 por mês, sábados estes 

chamados de Primícias, ocasião em que traremos o nosso dízimo, pacto e ofertas.  

 

8 Dia 03 (Sábado – Décimo dia do projeto). Programa de 10 horas de oração e Jejum 

PROGRAMA 

8:00 - 8:10 Louvor 

8:15 - 8:20 Boas-vindas e oração inicial 

8:20 - 9:20 Escola Sabatina 

9:20 - 9:25 Mensagem musical 

9:25 - 9:40 Momento de testemunhos 

9:40 - 9:45 Momento de oração 

9:45 - 9:50 Mensagem musical 

9:50 -10:30 Leitura (estudo do Folder – Primícias); Testemunho Pacto de Amor 

(opcional). Entrega do certificado – Aliança de fé com o envelope 

Primícias. Apelo e preenchimento do certificado, em seguida, todos 

passam a frente para colocar “Minha Aliança com Deus” no altar e 

oração de consagração.  

10:30 Louvor 

10:40 Doxologia (Adoração infantil, Provai e Vede etc.) 

11:00 Mensagem musical 

11:10 Sermão 

12:00 Intervalo (Jejum de frutas) 

13:30 Louvor 

13:55 Boas-vindas e Oração 

14:00 Entrega das Revistas - Dividir Unidades da Escola Sabatina ou 

Pequenos Grupos para estudar a Revista: Temas 1 (pág.7 e 8)  e 2 

(pág.10 e 11). 

14:40 Coordenadores das Unidades apresentarão um resumo dos temas 

estudados e em seguida momentos de oração pelos propósitos 



apresentados pela revista 

15:00 Louvor 

15:15 Apresentação e lançamento da Jornada - Primeiro Deus 

16:00 Dividir em Unidades de Ação para: 

1. Formar duplas 

2. Motivar as Duplas a definirem um dia por semana para 

fazerem um jejum de frutas durante os 40 dias 

3. Estudar Introdução - Primeiro Deus 

Temas: Uma Nova Jornada com Deus e Primeiro Deus e A 

recompensa da Comunhão. 

17:00 Finalizar Seminários e conduzir ao Templo 

17:10 Louvor 

17:25 Mensagem musical 

17:30 Mensagem de encerramento e Batismos 

18:00 Oração final e despedida 

 

 

PROGRAMA SUGESTIVO PARA OS CULTOS DE SÁBADO DE MANHÃ (24) 

E DAS NOITES 

 

Sábado de manhã - 24 de fevereiro 

A sugestão é que a programação comece pelo menos 30 minutos mais cedo neste 

dia. Além da leitura do folder (Culto da Família), o pregador necessitará de um pouco 

mais de tempo do que o habitual para promover a semana e consagrar as 4 caixas. 

 

Programação dos cultos da noite 

Tema: Sermonário disponibilizado / Horário Sugestivo: 19h30 às 21h 

 

OBS: Na sexta-feira (02 de março) à noite, a ideia é realizar uma Santa Ceia. O 

ideal é que o programa comece um pouco mais cedo (30 min.). 

 

Programa Sugestivo para toda a semana 

Este mesmo programa poderá ser realizado na sexta-feira (02 de março) pela 

igreja que não realizará Santa Ceia. 

 

 



Programa Sugestivo para toda a semana 

1 Cânticos (2) sentados 

2 Boas-vindas, cântico oficial (157 hinário) e Oração 

3 Distribuição e leitura do folder  

4 Momentos da entrega (Utilização das caixas) 

5 Oração (de joelhos) 

6 Mensagem Musical 

7 Sermão: Orador da Semana 

8 Cântico de despedida e oração  

        

Programa Sugestivo para a igreja que fará Santa Ceia na sexta (02 de março) 

19:00 Cânticos (2) sentados 

19:10 Boas-vindas e cântico inicial (157 hinário) e  oração 

19:15 Meditação 

19:20 Saída para o lava-pés 

19:45 Entrada da Plataforma 

19:50 Entrega e leitura do folder 

20:00 Momento da Entrega e oração 

20:10 Mensagem Musical 

20:15 Oração pelo pão 

20:20 Servir o Pão (Mensagem Musical-Opcional) 

20:25 Oração Pelo Vinho 

20:30 Servir o vinho (Mensagem Musical-Opcional) 

20:35 Recolher os cálices 

20:40 Sermão e Dinâmica da Uva do Amor e perdão 

21:30 Despedida 

 

MATERIAIS 

I - 9 folders: (1, 2 e 9 tamanhos maiores) – (3 - 8 tamanhos iguais menores) -  1 por 

pessoa. 

1 O VERDADEIRO REAVIVAMENTO- Quinta-feira à noite (Reunião de líderes) e 

Sexta-feira à noite (reunião de pequenos grupos) 

2 O CULTO DA FAMÍLIA - Sábado manhã 



3 A BUSCA DO ESPÍRITO SANTO - Domingo 

4 SANTOS AO SENHOR – Segunda-feira  

5 A COMUNHÃO – Terça-feira  

6  A RESTITUIÇÃO – Quarta-feira  

7 O TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO – Quinta-feira 

8 OFERTA, UM PLANO DE DEUS – Sexta-feira  

9 PRIMÍCIAS - Sábado manhã. / Folder extra: O Jejum para os dias atuais. 

II - Sermonário - 1 Por igreja. 

III – Cartazes - Para promover a Semana. (1 por igreja). 

IV - DVD – Para promover o projeto. (2 Mensagens/Presidente. 2 Mensagens/Diretor de 

Mordomia.) 

V- Revista: 10 dias de oração. 1 por pessoa que fará a inscrição para participar do 

Seminário de Reavivamento Espiritual (SRE) que será realizado no dia 03 de março à 

tarde. A revista será entregue somente no dia 03 de março (à tarde) momento em que se 

estudará a revista e se explicará a dinâmica do SRE. 

VI - Blocos de Minha Entrega e Meu Louvor. Será entregue 1 folhinha de cada por 

pessoa em cada culto a partir do culto de domingo (25). 

VII – Certificado ALIANÇA DE FÉ e envelope (Primícias). Serão entregues um por 

pessoa no sábado 03 de março pela manhã depois da leitura do folder Primícias. 

 

TABELA/ JEJUM DISTRITAL 

Domingos Jardim Laguna, Santa Inês, Planalto, Bias Fortes, Contagem, 

Divinópolis, Alfredo freire, Araguari, Araxá. 

Segundas Bandeirantes, Santa Maria, Eldorado, Havaí, Céu Azul, Catalão, 

Buritis, Central de Uberaba, Central de Udia. 

Terças Betim, Barreiro, Santa Efigênia, Novo Glória, Formiga, Elza Amuí, 

Frutal. 

Quartas Lagoinha, São Benedito, Serra Verde, Venda Nova, Itaúna, Ituiutaba, 

Luizote de Freitas, Patrocínio. 

Quintas Monte Carlo, Bairro Goiânia, Tupi, Lagoa Santa, Nova Serrana, Monte 

Alegre de Minas, Patos de Minas. 

Sextas Sete Lagoas, Igarapé, Jardim Teresópolis, Veneza, Nova Lima, Itabira, 

Rosevelt, Santa Mônica. 

Sábados Central BH, Jaraguá, Progresso, Concórdia, Bairro São Paulo, Projeto 

Uberaba, Espaço Novo Tempo-Finotti, Projeto Uberlândia, Santa 

Maria-Uberaba. 

 


