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INTRODUÇÃO
1- O que é Seminário de vida no Espírito Santo?
10 SEMANAS DE BENÇÃOS, ANÚNCIO QUERIGMÁTICO
Uma prática...
• Utilizado para promover uma fecunda evangelização para os iniciantes.
• São encontros semanais de oração, pregação e partilha fraterna com o objetivo de levar os
seus participantes a vivenciarem o Encontro Pessoal com Jesus Cristo pelo anúncio do
querigma, experiência da efusão do Espírito Santo e vivência fraterna. Ele acontece em
nove semanas, em dias diferentes aos do grupo de oração.
Não é um curso de doutrina apenas, mas uma experiência de vida, um momento para conhecer,
recuperar, ou aprofundar o relacionamento com Jesus Cristo Salvador e Senhor. Momento de
encontrar a Deus com Pai e ao Espírito Santo agindo no ser de cada um com amor e poder.
O Querigma – um anúncio forte!
• É o primeiro anúncio
• Do grego : Kerissein = proclamar, anunciar
Apresentar Jesus Cristo morto, ressuscitado e glorificado. A fim de que pela fé e conversão
possamos ter uma vida nova. Experimentando Jesus vivo como Salvador e Senhor, que derrama o
Espírito Santo.
• O querigma antecede a catequese.
• É a base da construção
• Encontro pessoal com Jesus Cristo
2- A organização do Seminário de Vida no Espírito Santo:
Para organizar a programação do Seminário de Vida no Espírito Santo, é importante estruturar
equipes de serviço, que regados com oração e escuta profética, possam se preparar para
desenvolver os temas que são propostos no Seminário de Vida no Espírito, assim como toda a
metodologia e vivência.
Dividimos em três momentos importantes:
EQUIPE DE SERVIÇO – METODOLOGIA – VIVÊNCIA.
I – Equipe de serviço.
A equipe de serviço é composta por:
1) coordenador geral; 2) equipe de espiritualidade; 3) equipe de estrutura
1) Coordenação geral
É importante lembrar que todo encontro precisa de um coordenador. Ele é aquele que tem uma
visão geral do que é SVES, sabe coordenar e pastorear o povo que Deus lhe confiou. É alguém que
está disponível para:
• Reunir os servos das diversas equipes para orar;
• Sabe designar funções;
• Toma decisões precisas;
• Está presente em todos os dias do SVES;
• Sabe tudo o que acontece durante o seminário;
• Zela pelo bom andamento do SVES.

2) Equipe de espiritualidade.
São as equipes de: Pastoreio, Pregadores, Oração, Música
Pastoreio
Servos do pastoreio - São aqueles que vão cuidar do acompanhamento espiritual e instrutivo dos
participantes do SVES.
FUNÇÕES DO PASTOREIO:
• Cuidar e pastorear os participantes que lhe forem confiados;
• Organizar o grupo de partilha;
• Cuidar para que a proposta do cenáculo não se desvie para outros assuntos;
• Leva o grupinho a renovar a ação do Espírito Santo em suas vidas;
• Conduzi-los à Jesus, não a si mesmos;
• Estimulá-los no gosto pela oração pessoal e o hábito de ler e meditar a Sagrada Escritura.
• Sanar dúvidas;
• Auxiliá-los na prática dos carismas;
• Ouvir os participantes com atenção;
• Acolher os participantes pessoal e fraternalmente;
• Interceder constantemente por eles;
• Atende-los se for preciso fora dos grupinhos;
• Cuidar da frequência e participação dos mesmos;
• Ter o cadastro dos membros do grupinho, com nome, telefone, endereço, data de
nascimento, etc;
• Entrar em contato com eles quando faltarem;
• Se preciso ir à casa do participante;
• Orar pelos participantes;
• Na ficha de cada participante anotar algo que for necessário sobre a partilha;
ORIENTAÇÕES DO PASTOREIO
• Dar bom testemunho (ali e fora);
• Hospitalidade;
• Seriedade e responsabilidade;
• Acolher a todos, ter paciência com os difíceis;
• Correção fraterna;
• Sigilo das partilhas;

Pregadores
• Devem ter o cronograma;
• Saber de toda a moção de Deus para o seminário;
• Conhecer todos os temas que serão trabalhados;
• Estar atento ao tempo de pregação;
• Não sair do tema proposto;
• Pregar querigmaticamente;
• Ser um servo que saiba ministrar a pregação de acordo com as orientações do ministério
de Pregação da RCC Brasil.
Oração
• A equipe de oração está responsável por todas as orações do seminário.
• Todas as orações devem seguir a moção temática do dia, isso não significa que estão
fechadas a ação do Espírito Santo, é para melhor se prepararem os servos que estão
responsáveis por esta equipe.
• O objetivo central desses momentos de oração é proporcionar aos participantes
experiências com Deus.
• Essas são as orações do dia do seminário, são as orações de intercessão para o seminário,
caso tenha necessidade de atendimento individual para algum dos participantes poderá ser
agendado em dia separado a do seminário.
• São os servos que sabem ministrar orações de cura e libertação e também intercessão de
acordo com as orientações destes ministérios.
Música
• É responsável de providenciar folhetos e músicas para os dias de seminários;
• Resolve os assuntos ligados ao som;
• Chega sempre com antecedência para organizar o espaço do ministério, passar o som;
• Permanece no salão durante todo o tempo em que está acontecendo o seminário;
• Leva as pessoas a terem uma experiência com o Senhor através dos louvores.
• Não basta apenas saber tocar bem um instrumento e cantar. É preciso que o ministério de
música seja assíduo no grupo de oração, pois a música deve ser ministrada de acordo com
as orientações do ministério de musica e arte da RCC Brasil.
3) Equipe de Estrutura
Montagem:
Esta equipe se responsabiliza por toda a estrutura de montagem, organiza quem disponibiliza as
cadeiras, o som, o local dos grupos de partilha. Esta equipe também se organiza para ornamentar
o local com cartazes, estante para pregadores, água.
Limpeza:
• Durante os dias que acontecem o seminário esta equipe se organiza para realizar a limpeza
e organização de todo local.
• Verificar se os banheiros estão limpos, se tem papel higiênico, sabonete, papel toalha.
• Se local está bem arejado.
Comunicação:
• Toda divulgação do seminário é feito por esta equipe.
• Algumas observações:
• Estes servos são aqueles que vão as missas da paróquia, nos grupos de oração convidar
para o SVES;

•
•
•
•

Preocupam-se em fazer chamadas, vinhetas e convites para o mesmo de maneira criativa e
atraente;
Viabilizam para fazer cartazes, panfletos, fichas de inscrição, comunicados e chamadas em
sites;
Estes também se responsabilizam em organizarem as tarefas que serão entregues nos
grupos;
A mensagem do dia.

II Metodologia:
Todas as pregações devem ser realizadas de maneira querigmática, as orações seguem esta
mesma direção.
Todos os dias de seminário haverá: Grupos de Partilha, o período de duração de cada dia
irá respeitar os momentos de: Recepção, Animação, Grupos de Partilha, Oração, Pregação, Oração
Final e Avaliação.
CONTEÚDOS (TEMAS):
• 1 – Semeador;
• 2 – O Amor de Deus;
• 3 – O Pecado;
• 4 – A Salvação em Jesus;
• 5 – A Fé e a Conversão;
• 6 – Senhorio de Jesus;
• 7 – A Cura Interior
• 8 – Batismo no Espírito Santo
• 9 – Amor aos irmãos - Perdão
• 10 – Vida Comunitária – Grupo de Oração
Após cada dia de seminário serão distribuídas folhas de atividades para os participantes.
Esses exercícios têm como objetivo auxiliar o participante na oração pessoal, no uso da Palavra de
Deus, na assimilação do tema.
ORGANIZAÇÃO DO DIA
1 - Recepção:
• Lembramos que todas as pessoas gostam de ser bem acolhidas, de ser amadas,
valorizadas.
• O objetivo principal desta equipe é fazer com que cada participante do SVES se sinta bem,
ou seja, amado como filho de Deus;
• Quando a pessoa se sente acolhida tem mais facilidade para partilhar os medos, mágoas,
história de vida;
• Esta equipe é aquela que todos os dias se preocupará em ficar na acolhida dos
participantes.
2 – Animação;
3 – Oração;
4 – Pregação;
5 – Partilha;
6 - Testemunhos / recados / Oração final.
7 - Avaliação

CRONOGRAMA
• 30 minutos para animação e oração inicial;
• 40 minutos para pregação;
• 20 minutos de oração para acolher a palavra;
• 30 minutos para partilha e entrega das meditações diárias;
• 10 minutos para testemunhos, recados e oração final.
Após o término os servos se reúnem para avaliar o dia.
Avaliação
• Todos os dias os servos se reúnem para avaliar a noite
• O tempo de duração desta avaliação é de mais ou menos 15 minutos.
• Objetivo da avaliação é verificar se o tema do dia foi transmitido, se os participantes
aderiram à pregação e as orações, verificar como anda a participação dos mesmos nos
grupos de partilha e como está sendo direcionado e pastoreio, resumindo a avaliação deve
ser sempre de maneira construtiva, com amor e rápida. Podemos levantar os pontos
negativos, mas sempre na caridade.
•

III – Vivência ou tarefas
• Cada participante deverá reservar no seu dia um momento onde realizará as tarefas
propostas para cada semana.
• Em cada tarefa o participante poderá ter alguma dúvida e por isso deve anotar e no
momento do grupo de partilha aproveitar para esclarecer.
• Estas tarefas também proporcionam ao participante a intimidade com a Palavra de Deus.
• É bom lembrar que para que esta vivência dê fruto na vida do participante é necessário
fidelidade e perseverança por parte dele. Assim será possível colher em sua vida os frutos
deste SVES.
• Esclarecer dúvidas;

O resultado positivo desta fase querigmática na vida do participante está na vivência de
cada tema abordado, devendo, primeiramente, fazer a leitura diária indicada, a meditação sobre
o que diz o texto para o leitor, a oração que leva o leitor a conversar com Deus, conforme a
Palavra meditada, a contemplação do percurso do texto bíblico para entender a presença de Deus
na realidade de cada um e, com isso, levar cada um a comprometer-se com a influência da palavra
em sua vida. A vivência da Palavra será compartilhada no Grupo de Partilha de cada dia do SVES.

