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OBJETIVO GERAL
Contribuir para que mais pessoas descubram sua missão de vida,
ajudando a reformular seus esquemas mentais com base numa
cosmovisão de princípios e valores do Reino, para que sejam capazes
de construir seus projetos de vida integralmente para a glória de
Deus.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1º

2º

Criar grupos de discipulado
vocacional para reflexão
sobre a vocação e missão de
cada um neste mundo.

Trabalhar o autoconhecimento
como
aspecto
fundamental na caminhada
de descoberta da vocação
pessoal.

3º

Fazer contato com os
adolescentes e jovens que
têm participado e se envolvido em suas igrejas locais
e/ou Vocare.

4º

Investir em futuras gerações e despertar novas
lideranças para dar continuidade à visão bíblica sobre
vocação e missão.

JUSTIFICATIVA
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O Vocare se tornou um catalisador que reúne tendências e contribui
para semear, em diferentes regiões do Brasil, ideias sobre vocação e
missão. Muitos jovens se sentiram desafiados a viver uma vida com
sentido descobrindo o propósito de Deus para sua existência e a
missão que Ele deu a cada cristão.
O evento gerou em nós, da equipe Vocare, o desejo de formar grupos
de reflexão sobre VOCAÇÃO, para trabalhar neles os valores e princípios do Reino de Deus, dando também a estes jovens a possibilidade
de terem apoio em períodos de escolha e decisão sobre o futuro, com
foco em aconselhamentos em grupo ou individualizados. O Vocare
Moving 3.0 nasce então a partir da necessidade de acompanhamento
e orientação dos jovens na fase de definição de carreira.
Cremos que este movimento resultará em mais vocações missionárias e melhores condições para os jovens descobrirem seu lugar na
Missão de Deus servindo ao Senhor na carreira e lugar em que estiverem colocados.
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PRESSUPOSTOS BÁSICOS
A) Funcionamento dos PG’s
PASSO 1 - Os PG’s vão ser divulgados no evento Vocare
2018 aos líderes de PGs para incentiva-los a serem os
*primeiros facilitadores em suas comunidades (após
confirmação com suas lideranças).
PASSO 2 - Surgindo o interesse, ele vai levar a ideia ao
seu pastor através da equipe de mobilização do Vocare.
PASSO 3 – A Mobilização vai encaminhar a solicitação
para a equipe Vocare Moving.
PASSO 4 – Equipe Moving dá inicio ao treinamento do
facilitador.
Sendo assim, o Vocare Moving 3.0 vai ser iniciado a partir do interesse
da liderança de uma igreja local.
B) Critérios para deﬁnir quem serão os facilitadores dos PG’s
• Que sejam membros de uma igreja evangélica;
• Que sejam diretamente indicados pelo pastor da igreja local;
• Que tenham experiência em liderança dentro da igreja, tenham
visão, capacidade e disponibilidade para liderar um pequeno grupo.
C) Quem vai participar dos PG’s
Jovens de igrejas locais que tenham interesse em saber qual a sua
vocação e como usa-la para o Reino de Deus.
D) Contato com os potenciais participantes do pequeno grupo
O primeiro contato pode ser feito pessoalmente ou online. O convite
vai ser uma apresentação sobre o trabalho no modelo de PGs. É
importante deixar claro que se trata de um convite pessoal.
Os candidatos devem dar retorno do convite dizendo se querem
participar, ou não, do PG. Caso eles decidam participar, devem confirmar enviando seus dados de contato (nome completo, whatsapp,
email, endereço, idade) e uma declaração de compromisso.
E) Instruções aos facilitadores
Daremos as instruções aos facilitadores pessoalmente ou online,
conforme for mais conveniente. Esse processo vai capacitar e alinhar
os facilitadores para todo o processo. Caso seja necessário, marcaremos 1 mini-retiro com os facilitadores no final do semestre com troca
de experiências e feedback para melhoria do processo ou material.
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F) Coordenador Geral dos PG’s e os Facilitadores Regionais
A coordenação do Vocare Moving, será a responsável geral dos PG’s.
Os facilitadores regionais serão referendados pela mesma coordenação que vai considerar a experiência, exemplo de vida, envolvimento
com este ministério e a visão a respeito da vocação e do chamado de
Deus para cada um.
G) Tarefas da Coordenação Geral do Moving 3.0
É responsabilidade da coordenação:
• Responder as necessidades, problemas e/ou qualquer questões
importantes que possam surgir para os facilitadores.
• Organizar o cronograma de reuniões trimestrais com os facilitadores, seja presencialmente ou online.
H) Tarefas do facilitador
É responsabilidade do facilitador:
• Estar sensível às dificuldades das pessoas que compõem seu PG.
Isto significa, conhecer suas necessidades, manter contato permanente com eles, seja pessoalmente ou online.
• Manter contato com a coordenação. Informar a ela sobre qualquer
situação anormal que possa acontecer no PG.
• Alcançar mais proximidade com o grupo através de 3 (ou mais) conversas individuais marcadas durante o semestre. Falar sobre questões pessoais tais como família, relacionamentos, trabalho, ministérios, tomada de decisão.
• Incentivar leituras extras, distribuir tarefas em cada assunto discutido.
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SUGESTÕES E METODOLOGIAS
PARA CONDUZIR AS REUNIÕES DO PG
a) Periodicidade dos encontros
Para alcançar os objetivos propostos, sugerimos que os encontros
coletivos aconteçam a cada 15 dias, mas que durante o período dos 6
meses sejam marcados pelo menos 3 conversas individuais para conseguir acompanhar e tratar as questões que possam surgir nas reuniões grupais.
Uma semana antes de cada encontro, recomendamos incentivar a
participação enviando para os integrantes o material que vai ser estudado, para que seja feito um estudo individual prévio.
b) Duração de um PG
Todo o processo do PG dura, a princípio, 6 meses. São 12 encontros
que trabalham assuntos específicos que podem ocupar um ou mais
encontros.
c) Número de participantes
Iniciar com o facilitador mais 5 pessoas mas, se não tiver condições, o
número total não pode passar de 10 pessoas. Caso o grupo cresça
mais do que isso, o facilitador deve fazer, juntamente com seu pastor,
uma avaliação das qualidades de cada um dos integrantes do PG que
ele dirige, e conversar com a coordenação sobre a possibilidade de
um dos integrantes assumir a liderança de um novo PG.
d) Local
Os encontros podem acontecer nas casas dos membros ou em outro
lugar de fácil acesso para todos como parques, padaria, shopping
(contanto que seja um local que não tenha tanto barulho ou disperse
muito a atenção). Evite reuniões na igreja, mas substitua os ambientes de rotina por opções criativas.
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e) Dinâmica dos encontros
O facilitador pode incentivar momentos de:
- compartilhar experiências (que também podem acontecer na hora
do lanche),
- compartilhar opiniões sobre os textos enviados para leitura,
- promover discussões em grupos de 3 ou 4 pessoas,
- preparar 2 a 3 perguntas sobre o texto para debate,
- pedir ao grupo para elaborar 3 perguntas relacionadas com o tema
proposto,
- convidar pessoas de fora para falar,
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- passar vídeos que enriqueçam as reflexões e
- outros.
O líder pode escolher um ou mais facilitadores convidados para cada
reunião, de acordo com seus conhecimentos sobre o tema e que se
reúnam antes para preparar o encontro. É importante acompanhar
esse convidados tanto na elaboração como na apresentação.
f) Tempo do encontro
O tempo geral pode variar dependendo das discussões e atividades
em grupos, considerando um tempo para lanche, o ideal para a duração de cada encontro seria o total de 2h30min. A ideia é aproveitar o
tempo sabendo que todos têm responsabilidades e compromissos a
cumprir e evitar que os integrantes deixem de ir pelos encontros
serem muito longos.
O correto aproveitamento do tempo também evita que alguém
monopolize a conversa falando sobre temas aleatórios. Para isso, se
espera que o facilitador tenha um bom domínio dos diferentes
tempos na realização do PG.
O tempo deve se organizar de maneira que haja oportunidade de:
1. No começo, ter uma conversa relaxada sobre como foi
o tempo dos participantes entre um encontro e outro. Os jovens
precisam falar sobre eles. Duração aproximada: 20min.
2. Oração inicial. O objetivo é reconhecer o Senhor em
meio ao encontro, e também marcar o começo formal do PG de
maneira a fazer que todos possam se concentrar nele. Duração aproximada: 5min.
3. Apresentar o tema do estudo, mas antes, dar tempo
para que cada um possa manifestar dúvidas e falar sobre as impressões sobre o material estudado. Duração aproximada: 20min.
4. Começo do estudo. O líder também não deve monopolizar a conversa; ele deve falar procurando a interação de todos os
integrantes. Dosar quem fala muito e estimular quem fala pouco para
alcançar um equilibro entre eles, fazendo que todos participem.
5. Oração final com especial atenção no assunto do
estudo e nas necessidades pessoais dos participantes. Duração aproximada: 10min.
Sobre a oração, recomendamos alternar entre um encontro e outro a
oração guiada pelo líder e as orações espontâneas dos integrantes
em que cada um tem dois minutos, mais ou menos, para orar por um
assunto específico. Esta última forma encoraja a participação de
todos na oração.

07

PG

h) Preparo do material
Os estudos são baseados nos livros indicados na Bibliografia Recomendada e outros materiais que complementam os assuntos abordados nos encontros.
i) Temas para o conteúdo dos materiais
• Autoconhecimento:
. Roda da Vida – definindo prioridades: áreas alavancadoras, uso do
tempo e agenda.
. Sendo quem eu quero ser – Resenha com discussão e Dinâmica de
elaborar perguntas sobre o tema
. Teste de personalidade – reuniões entre os grupos por categorias/afinidades
• Fundamentos Bíblicos da Vocação
• Vocação – Espiritualidade e Carreira
• Missio Dei – texto do Bosch e Christopher Wright (discussão em
grupos)
• Dons e Vocação
. Estudo dos dons e Teste de dons espirituais
. Interpretação, avaliação – encontros individuais separados
• Missão, Vocação e Carreira
• Mentoria/Discipulado (para os líderes)
• Paradigmas de missão
• Desenvolvimento Comunitário
• Projetos sócio-missionários – Vídeos, trocas de experiências. Possibilidade de visita a um projeto.
j) Resultados Esperados
• Que os integrantes se engajem no que Deus está fazendo em sua
cidade e no mundo;
• Que novos PGs sejam multiplicados;
• Que cada um descubra sua vocação e missão de vida;
. Pessoas mais realizadas e felizes nas suas atuações diárias;
. Jovens mais assertivos nos passos a serem dados para definição do
seu futuro.
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k) Avaliação
• Definir um tempo mínimo de participação individual para ganhar o
direito de receber um certificado ou prêmio por ter chegado até o fim
(número de faltas).
• O grupo pode avaliar os encontros sugerindo alterações e enfatizando o que funciona.
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l) Metas para o Projeto Vocare Moving 3.0
• Lançar o Vocare Moving 3.0 em todas as regiões do Brasil.
• Incluir um módulo prático em parceria com agências missionárias
e/ou ONG’s cristãs através do Vocare Connect.
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
• Vocação: escreva a sua assinatura no universo - Darrow Miller
(Jocum)
• A Missão do Povo de Deus - Christopher Wright, Ed. Vida Nova
• A Missão de Deus - C. Wright, Ed. Vida Nova
• Vocação: perspectivas bíblicas e teológicas - Kléos Cesar, Ultimato
• EU, sendo quem eu quero ser - John Ortberg, Vida
• Vocacionados - Ronaldo Lidório
• Chamados por Deus: resgatando o sentido da vocação para o
cristão hoje – Durvalina Bezerra, Betel Publicações
• Missão Transformadora – David Bosch, Ed. Sinodal
• A Hora e a vez dos Leigos – Paul Stevens, ABU
• Adoro Segunda Feira – John Becktt, ABU
• Fábrica de Missionários – Rubem Amorese, Ultimato
• Deus no Trabalho – Ken Costa, Ed. Esperança
• O Reino entre nós – Mauricio Cunha, Ed. Ultimato
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