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Mc 16, 15.
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Missão

Objetivo

Nosso Sonho

Tomamos nosso nome “Santo André” do apóstolo 
André, pois buscamos “Pedros” que sirvam, amem e 
anunciem o Senhor Jesus mais e melhor que nós 
mesmos.

Jo 1, 40-42.

Uma Igreja evangelizada e evangelizadora, que 
evangelize com grande poder, com a força do Evan-
gelho e a Parresia do Espírito Santo.

CHAMADO DO PAPA JOÃO PAULO II:
Nova Evangelização:

Nova em seu ardor, nova em seus métodos,
nova na expressão.

A Igreja vive para evangelizar:
Paulo VI na E. N. 14.    

O mandato de Cristo Jesus a seus discípulos “Ide e 
evangelizai a toda criatura” se transformou em “Ide e 
evangelizai os batizados”. Ainda mais: “Ide e evan-
gelizai os ordenados”, porque muitos deles são 
simples repórteres, e não testemunhas que tenham 
vivido sua experiência de salvação.
O drama da Igreja não é que não evangeliza, mas 
que aqueles que o fazem não viveram seu próprio 
Pentecostes nem seu Damasco: encontro pessoal 
com Jesus Vivo.
A pedagogia da fé tem um caminho que não se pode 
trair: Primeiro é o primeiro, primeiro o Anúncio 
Kerygmático da Boa Nova, e só depois, sempre 
depois, a Catequese.
A Nova Evangelização não é um conceito, mas uma 
ação urgente que é preciso empreender. É 
Evangeli-Ação: o Evangelho em ação, ou uma Ação 
Evangélica.

Ai de mim se eu não evangelizar: 1Cor 9, 16.

Uma escola de evangelização em cada paróquia da 
Igreja católica.

Formando Novos Evangelizadores
para a Nova Evangelização

do Terceiro Milênio
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A evangelizar
se aprende evangelizando

Não fracassamos pela Mensagem que anunciamos, 
mas pela forma como a transmitimos.
Se você busca um método simples mas eficaz para 
evangelizar, nossa metodologia ATIVO-PARTICI-
PATIVA se fundamenta em seis princípios pedagógi-
cos:

Tu, meu filho, o que de mim ouviste
na presença de muitas testemunhas,
confia-o a homens fiéis,
que sejam capazes
de instruir a outros:
2Tim 2, 1-2.

KERYGMA

KARISMA

KOINONÍA

O coração e a base da evangeli-
zação de todos os tempos; 
Jesus morto, ressuscitado e 
glorificado como Salvador, 
Senhor e Messias.

Sinais da fidelidade do Senhor, 
que nos fazem experimentar que 
Jesus está vivo entre nós para 
evangelizar com poder.

Comunidades evangelizadas e 
evangelizadoras, que mostram 
que o Reino de Deus está no 
meio de nós.

O fogo da evangelização está integrado por 
três chamas:

Evangelizar com grande poder,Evangelizar com grande poder,
anunciando Jesus Salvadoranunciando Jesus Salvador

e Senhor, proclamando o KERYGMAe Senhor, proclamando o KERYGMA

Evangelizar com grande poder,
anunciando Jesus Salvador

e Senhor, proclamando o KERYGMA
com a força do Espírito Santocom a força do Espírito Santo

e o uso dos KARISMASe o uso dos KARISMAS
para construir o Corpo de Cristopara construir o Corpo de Cristo

na KOINONIAna KOINONIA

com a força do Espírito Santo
e o uso dos KARISMAS

para construir o Corpo de Cristo
na KOINONIA

Não me envergonho do Evangelho,
pois Ele é força de Deus

para a salvação de todo o que crê:
Rom 1, 16.

Nova Metodologia Programa de Formação

Princípios Pedagógicos

Fator Multiplicador

PE.P.S.I.
PErmantente.Progressivo.Sistemático.Integral

Princípio Teológico de Paulo de Tarso
Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o 
crescimento (1Cor 3, 6).
Princípio Evangélico de Jesus
Aprendei de mim. Jesus é tanto o Mestre como 
o ensinamento (Mt 11, 29).
Princípio Filosófico (epistemológico)
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in 
sensu (Nada há no entendimento que não 
tenha passado pelos sentidos).
Princípio Profético de Jeremias
Já não terão que ensinar um ao outro, porque 
todos me conhecerão (Jer 31, 34).
Princípio Pragmático
O vinho novo em odres novos  (Mt 9, 17): Nova 
mentalidade.
Princípio Pedagógico
Educar (ex ducere). De didáctica a matética.
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1. Nova Vida: Evangelização fundamental
2. Emaús: Encontro com a Palavra
3. João: Formação de discípulos
4. Jesus nos quatro evangelhos
5. História da Salvação: Nossa própria história
6. Moisés: Formação de libertadores
7. Bem-Aventuranças: O caminho da felicidade
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a Como evangelizar

1. Paulo: Formação de evangelizadores
2. Dynamis: Evangelizando com grande poder
3. Timóteo: Como ler, marcar 
    e memorizar a Bíblia
4. Segredo de Paulo
5. Apolo: Formação de pregadores
6. Damasco: Minha vida é Cristo
7. Maria: Carta de Cristo
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a Como formar evangelizadores

1. Maranathá: Apocalipse
2. Pedro: Eclesiologia
3. Introdução à Bíblia
4. Lucas: Apologética
5. Teologia Bíblica
6. Melquisedec: Liturgia
7. Jetro: Ecumenismo

Formação de Equipes Evangelizadoras
1. André: Visão e metodologia
2. José Barnabé: Formação e capacitação

Cursos Optativos
1. 7 jovens do Evangelho
2. Senhorio de Jesus: Dízimo evangelizador
3. Tetélestai: Paixão, morte e ressurreição de Jesus
4. José, o Sonhador: Cura interior


