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APRESENTAÇÃO
NÃO EXISTE “A VISÃO”, MAS SIM HOMENS E MULHERES “COM VISÃO”
Por que as Escolas de Evangelização Santo André se multiplicam tanto, sendo que na atualidade
já existem mais de 2000 Escolas de Evangelização em 60 países?
Em 1980, em uma pequena cidade do México, brotou a semente da primeira Escola de
Evangelização que hoje se transformou em uma frondosa árvore que estende mais de 2000
ramos de evangelização em 60 países e no arco-íris dos cinco continentes. Era como uma fonte
de água, que pouco a pouco foi criando sua própria organização e logística. A água, como a vida,
não estava condenada a seguir um caminho pré-fabricado; ela mesma foi delineando e
aprofundando seu próprio caminho. Era fruto da força da vida.
Ao longo de mais de 25 anos, temos aprendido a realizar melhor nossa tarefa, que foi
aperfeiçoada a partir de uma experiência tecida com êxitos e fracassos nos cursos e nas Escolas
de Evangelização.
Atualmente, as Escolas de Evangelização Santo André compartilham:
• Uma Visão, que está expressa neste Projeto Pastoral Santo André.
• Uma Metodologia, que está no Curso André e no Laboratório Barnabé.
• Uma Logística, exposta no Manual chamado Bússola.
• Um Programa de Formação, que está detalhado em www.escoladeevangelizacao.com.br .

PROJETO PASTORAL SANTO ANDRÉ
•
•

Projeto: porque não é estático e se adapta ao tempo e lugares onde tem sido conduzido.
Pastoral: porque sua essência é o trabalho do Pastor que mostra uma visão que vai além,
motivando e indicando os diferentes elementos da visão.
• Santo André: porque une todas as Escolas de Evangelização que levam o nome deste
apóstolo, buscando novos Pedros que sirvam, amem e anunciem mais e melhor o Senhor
Jesus que nós mesmos.
Estas páginas são a carta de apresentação do que somos e fazemos, acentuando a visão
pastoral, que é nossa fonte de motivação para responder ao chamado do Senhor Jesus, o qual
nos enviou a evangelizar até os confins da Terra e até o fim dos tempos, produzindo fruto
abundante e permanente.
Este Projeto Pastoral Santo André compreende:
• Um objetivo: ser como os apóstolos que “evangelizavam com grande poder”.
• Uma alma: o mesmo Evangelho, Jesus, a Boa Nova de Deus para o mundo, que nos confiou
a missão de anunciar seu nome.
• Um coração: o Reino de Deus.
• Uma motivação: o fogo do Espírito Santo que nos converte em testemunhas.
• Uma esperança: preparar a Segunda Vinda Gloriosa do Senhor Jesus
Ai de mim se não evangelizar!
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HISTÓRIA

O Projeto Pastoral Santo André responde o chamado e envio do Senhor Jesus para evangelizar
até os confins da terra e até o fim dos tempos:
Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura: Mc 16, 15.

Também responde o chamado do Papa João Paulo II
a uma nova evangelização; nova no ardor, no
método e nas expressões.
1980: Nasce a primeira Escola Kerygmática de
Evangelização no México, então chamada
“Escola de Apóstolos”, graças à visão e
colaboração de um leigo católico, José H.
Prado Flores (www.evangelizacion.net) e de
um pastor pentecostal, William Finke.
1985: José H. Prado Flores e Pe. Emiliano Tardif
unem forças e carismas para estabelecer o
perfil deste Projeto Pastoral.
1997: Instaura-se o Escritório internacional em
Guadalajara, México. José H. Prado Flores é
nomeado Diretor.
1999: O Exmo. Sr. Cardeal Juan Sandoval Iñiguez,
nomeia Pe. Luis Alfonso Zepeda como
assessor
Eclesiástico
da
Escola
de
Evangelização Santo André.

No ano de 2008, contamos com 2000 escolas de evangelização que tem o mesmo Programa,
Visão e Metodologia em 60 países dos cinco continentes.

28 anos formando novos evangelizadores
para a Nova Evangelização
do terceiro milênio

DOCUMENTO

Projeto Pastoral

5

HISTÓRIA DA EESA NO BRASIL
1987: a Escola dos Apóstolos, surgida no México, integrou-se ao Projeto Evangelização 2000,
com o qual teve um alcance latino-americano.
1999: no Brasil, tomou grande impulso no final do 2º milênio. No ano do grande jubileu,
irmanados pela voz do Santo Padre no documento Novo Milennio Ineunte, muitas Escolas de
Evangelização do Brasil "fizeram-se ao largo" para uma grande pesca (Lc 5,4).
2001: o leigo Paulo Roberto da Silva Lopes, da Arquidiocese de São Sebastião no Rio de
Janeiro, foi designado por José H. Prado Flores como responsável pelo Escritório Nacional da
Escola de Evangelização Santo André.
A partir disso, foi decidido que haveria um Seminário Nacional a cada dois anos, intercalado por
seminários regionais a serem realizados em diferentes regiões.
2006: realizou-se o III Seminário e Congresso Nacional. Foi formado um Conselho Nacional que
em dezembro desse ano elegeu o Pe. Vandaike Costa Araújo, da arquidiocese de Vitória –
Espírito Santo, para o cargo de Diretor da Escola de Evangelização Santo André no Brasil.
2008: O Conselho Nacional das EESA fundou a Associação da Escola de Evangelização Santo
André – AAESA, uma das medidas para dar continuidade no processo de estruturação da EESA
no Brasil. Em outubro, elege Ângela M. Chineze como Diretora Nacional, de Londrina-PR.
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MISSÃO, OBJETIVO E META

O Projeto Pastoral das Escolas de Evangelização Santo André, da mesma forma que o apóstolo
André, tem por missão buscar Pedros que sirvam, amem e anunciem o Senhor Jesus mais e
melhor que nós mesmos.
André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e
seguiram Jesus. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: “Encontramos o Messias
(que quer dizer Cristo)”. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: “Tu és
Simão, o filho de João; chamar-te-ás Cefas” (que quer dizer Pedra): Jo 1, 40-42.

Nossa missão é evangelizar com grande poder, para assim dar frutos abundantes e que
permaneçam (Jo 15, 8. 16).
Magistério
da Igreja

A Igreja vive para evangelizar.
Evangelii Nuntiandi 14.

Com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição. At 4, 33.
Com grande poder...

Com a “parresía” do Espírito (unção da Palavra), e “dynamis” (poder
dos carismas).

... os apóstolos ...

A obra da evangelização nunca é feita por alguém sozinho, sequer
por um apóstolo, mas sim pela comunidade apostólica unida a Pedro.

... davam testemunho
da ressurreição

Síntese do Kerygma, que é o anúncio da morte e a proclamação da
ressurreição do Senhor Jesus, até que ele volte.
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Nosso objetivo:
Responder ao chamado de Jesus, que nos enviou para evangelizar até os confins da terra;
formar novos evangelizadores para a nova evangelização do terceiro milênio.

Nossa meta:
Formar uma Escola de Evangelização em cada paróquia da Igreja Católica.
Que as paróquias não sejam só locais de culto, mas também uma mesa onde se distribui o Pão
da Palavra de Deus, para chegar a uma Igreja evangelizada e evangelizadora.

Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Mc 16, 15.
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O QUE O PROJETO É
E O QUE NÃO É

A. NÃO É UM ÓRGÃO DE AUTORIDADE
Se tivesse alguma autoridade, seria
autoridade moral, proveniente do seu
serviço evangelizador na Igreja.
A autoridade permanece naqueles a quem
Deus confiou a evangelização (os Bispos).
Nós somos colaboradores, que oferecemos
um Programa de Formação, uma
Metodologia e uma Logística.

B. NÃO É UM MOVIMENTO, NEM SE IDENTIFICA COM ALGUM
Não é outro movimento na Igreja, nem se
identifica com algum em particular.
Tem a riqueza de muitos, mas não pode estar
limitado por nenhum deles, já que deve servir a
todos.
Não é melhor nem pior que outros sistemas ou
métodos evangelizadores, simplesmente é
diferente, como um membro diverso do corpo,
que está a serviço de outros, precisamente
porque é diferente.

C. O QUE SOMOS
1. Uma Visão evangelizadora: Evangelizar com grande poder (At 4, 33).
2. Uma Estação de Serviço com uma nova mentalidade.
3. Uma Pedagogia com Metodologia e Técnicas de Ensino.
4. Uma Estratégia: Fator Multiplicador.
5. Um Programa de Formação: 21 Cursos.
6. Uma Estrutura
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V I S Ã O : K E K AK O

O que define a qualidade de um Projeto é sua clareza
de visão. Um Projeto é valioso quando se conhece a
estratégia para alcançar o objetivo.
A visão das Escolas de Evangelização Santo André
está baseada em três dimensões intimamente unidas e
correlacionadas.
O fogo da evangelização está integrado por três
chamas:

KErygma

É o coração e a base da
evangelização de todos os tempos,
pois apresenta o próprio Jesus.

KArisma

Sinais da fidelidade do Senhor, que
nos fazem experimentar que Jesus
está vivo.

KOinonía

Fruto da evangelização e ambiente no
qual se vive o Reino de Deus.

O Projeto Pastoral Santo André é a união e integração de três elementos do Evangelho.
A inter-relação e não só a adição desses três elementos é o que constitui a essência do Projeto:
Anunciar Jesus Salvador e Senhor, com a força do Espírito Santo e o uso dos carismas para
construir o Corpo de Cristo na Koinonía.
Essa inter-relação aconteceu na Igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos:
Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. At 4, 33.
Quando os elementos isolados se convertem em fatores, o resultado é uma evangelização com
poder. Mas quando se relacionam de forma exponencial, evangeliza-se com grande poder e se
instaura o Reino de Deus.
A. DIMENSÃO KERYGMÁTICA
a. O Que é o Kerygma
É o anúncio da morte do Senhor Jesus e a proclamação de sua ressurreição, que é o fundamento
da vida cristã e o primeiro passo do processo evangelizador para nascer de novo.
Mediante esta pregação tão simples, a salvação se faz presente e eficaz.
Por isso, São Paulo exclama:
Eu não me envergonho do evangelho: ele é forca de Deus para a salvação de todo
aquele que crê. Aprouve a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que crêem.
Rom 1, 16; 1Cor 1, 21.
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b. Conteúdo do Kerygma: JESUS

c. Objetivo do Kerygma
A salvação pessoal e comunitária, assim como a libertação social, mediante um encontro pessoal
com Jesus ressuscitado, que nos enche do Espírito Santo e seus carismas. Dessa forma, nos
transformamos em testemunhas com poder, para instaurar o Reino de Deus neste mundo.
B. DIMENSÃO CARISMÁTICA
Estes são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido: em meu nome expulsarão
demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno
mortífero, nada sofrerão; imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados...
E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a
Palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Mc 16, 17-18.20.
a. O que são os Carismas
São manifestações do Espírito para o bem comum e para a edificação do Corpo de Cristo e
acompanham a proclamação da Boa Nova. No entanto, o Dom dos dons é o próprio Espírito
Santo, protagonista da evangelização e fonte dos carismas.
b. Objetivo dos Carismas
Edificar a Igreja de todos os tempos e mostrar o poder, o amor e a fidelidade de Deus.
c. Como usar os Carismas
Sempre relacionados com a proclamação da Boa Nova de Jesus que culmina com a vida
sacramental.
Evangelização

Carismas

Sacramento

TRÊS ELOS DA MESMA CORRENTE
Quando Jesus envia seus discípulos para proclamar o Evangelho (Evangelização), destaca a
necessidade de crer e ser batizado (Sacramentos) e termina com os sinais que acompanham
este processo (Carismas).
DOCUMENTO
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C. DIMENSÃO COMUNITÁRIA
a. O que é a comunidade
Deus é comunidade: Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão de amor.
• Deus não quis salvar os homens individualmente, mas sim formar um povo, com o qual fez
uma aliança. Deus forma esse povo por meio dos profetas.
• Jesus formou um novo povo sem divisão de raças, línguas ou fronteiras, unido pela fé e
peregrino rumo à terra prometida.
• Graças ao Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nasce o novo Israel de Deus.
A Igreja nasce para evangelizar e evangeliza para instaurar o Reino, para que todos tenham
Cristo como cabeça (Ef 1, 10).
b. Dois pólos importantes da comunidade
•
•

A pequena comunidade da família.
A grande comunidade da Igreja: dimensão católica, universal e diocesana.

c. Ecumenismo
Este Projeto nasceu ecumênico e busca cumprir o anseio de Jesus:
Pai ... que sejam um, para que o mundo creia. Jo 17, 21.
Na união do Corpo de Cristo existe um poder imenso para evangelizar.

D. INTER-RELAÇÃO DOS TRÊS FATORES
Cada um dos três elementos do Projeto Santo André tem seu valor.
Juntos ajudam na evangelização eficaz.
Mas UNIDOS, têm grande poder.
Se compararmos cada elemento com o algarismo 9:
• Sozinho, cada um tem seu próprio valor
=9
• Juntos, somam-se
= 9 + 9 + 9 = 27
•
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PEDAGOGIA, METODOLOGIA E
TÉCNICAS DE ENSINO

A rede da Nova Evangelização é constituída por:

Seis Cabos grossos: Princípios Pedagógicos
1. Princípio Teológico de Paulo de Tarso
Eu plantei; Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. 1 Cor 3, 6.
2. Princípio Evangélico de Jesus
Aprendam de mim. Jesus é tanto o Mestre como o ensinamento.
3. Princípio Filosófico (epistemológico)
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu – Nada existe no entendimento que não
tenha passado pelos sentidos (Aristóteles).
4. Princípio Profético de Jeremias
Não terão mais que instruir seu próximo ... porque todos me conhecerão. Jer 31, 34.
5. Princípio Pragmático
O vinho novo em odres novos: Nova mentalidade.
6. Princípio pedagógico
Educar (ex ducere). De didática a matética.
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Cinco Cordas: Sistemas metodológicos para comunicar a mensagem
1. Ativo – participativo
O aluno é participante.
2. Aprendizagem significativa
Partindo do que o participante já sabe, constrói-se o edifício do ensinamento.
3. Personalizado e com dimensão comunitária
Forma-se tanto a pessoa quanto sua dimensão comunitária
4. Implosão – Explosão
Sintetizar e resumir, para ter o ensinamento nas mãos.
5. A revelação do Espírito
Evangelizar aprende-se evangelizando

Doze Nós: Técnicas Didáticas
1. Conhecer primeiro a pessoa para a qual irá ensinar
2. Fomentar a auto-estima
3. Motivar e interessar com a Apresentação
4. Música
5. Ambiente preparado para integrar a Comunidade de Aprendizagem
6. Criatividade
7. Da prática à teoria
8. Atividade dos participantes: Calibrar, Avaliar, Valorizar e Desafiar
9. Repetir e resumir para memorizar e entender
10. Exemplos
11. Resumir para ter a mensagem nas mãos
12. Aprendizagem holística, com todo o corpo, especialmente os sentidos e os
sentimentos.
A Escola de Evangelização Santo André responde ao chamado do Papa João Paulo II a uma
Nova Evangelização; de maneira especial, nova em seus métodos.
Baseados nos grandes pedagogos do Século XX (Montesori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire),
elaboramos uma metodologia simples, mas eficaz, que já foi usada pelo nosso Mestre: Jesus de
Nazaré.
O carisma original, assim como o segredo da proliferação das Escolas de Evangelização, podem
ser resumidos em uma palavra: Metodologia.
A mensagem não deve ser mudada, mas podemos sim, encontrar uma nova maneira de
transmiti-la.

A IGREJA NÃO FRACASSA PELA MENSAGEM QUE ANUNCIA.
NO ENTANTO, PODE FRACASSAR PELA MANEIRA QUE A TRANSMITE.
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ESTRATÉGIA: FATOR
MULTIPLICADOR

A estratégia do Projeto Pastoral Santo André é trabalhar com o fator multiplicador, representado
pela cruz de Santo André:
• Não basta evangelizar. É preciso formar evangelizadores; ou melhor, formar formadores.
• Temas e cursos reproduzíveis, que os participantes possam reproduzir.
• Cada evangelizador deve formar seu sucessor como o fizeram Moisés (Josué) e Paulo
(Timóteo).
Relato evangélico do semeador:
A semente cai em terra boa, mas uma
produz 30, outras 60 e outra 100 por um.
De que depende, se era o mesmo semeador,
a mesma semente e o mesmo campo?
Depende de como se depositou a semente
da Palavra de Deus:
•
30 x 1 = Evangelizando.
•
60 x 1 = Formando evangelizadores.
• 100 x 1 = Formando formadores.
O Projeto Santo André é um catalisador que ajuda a produzir o cem por um.
Com grande poder
100 x 1
Com poder
60 x 1

O evangelizador capacita
formadores de
evangelizadores

Normal
30 x 1

O evangelizado forma
evangelizadores

Formar formadores de
evangelizadores

O convertido testemunha

Formar
evangelizadores

Evangelizar
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste
na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para
ensiná-lo a outro. 2Tim 2, 1-2.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO: PEPSI

A. PROGRAMA PEPSI
PErmanente,
Progressivo,
Sistemático e
Integral
a. Permanente
Temos duas modalidades para estabelecer firmes raízes:
• Escolas permanentes, que estendem suas raízes em 60 países dos cinco continentes.
• Equipes itinerantes de serviço, que podem se deslocar a outros países para iniciar Escolas.
Atualmente temos a capacidade de oferecer cursos em Espanhol, Francês, Inglês, Italiano,
Polonês, Húngaro e Português.

b. Progressivo
Três níveis:
• Primeiro nível: Escola de Evangelização com três etapas:
o Etapa fundamental: oferece as bases da vida cristã (7 cursos).
o Etapa de crescimento: capacitação para cumprir a missão de ser evangelizador (7
cursos).
o Etapa complementar: ferramentas para formar evangelizadores (7 cursos).

16

Projeto Pastoral

DOCUMENTO

•

Segundo nível: “Manual Bússola e “Laboratório “Barnabé”
o Formar a pessoa para cumprir sua missão evangelizadora no esquema das Escolas de
Evangelização Santo André.
o Capacitar o agente pastoral:
- Equipes de Serviço.

-

Pregadores dos cursos do Programa de Formação.
Diretores de Escolas.
• Terceiro nível: SISA (Seminário Internacional Santo André)
Seminários regionais a cada ano e um Encontro Mundial a cada quatro anos.

c. Sistemático
Inclui vários programas inter-relacionados, que constituem um sistema de formação:
• Programa Bíblico: estudo de nossa fé em sua fonte original, a Palavra de Deus.
• Programa Histórico: estudo de seu desenvolvimento no povo de Israel e na Igreja.
• Programa Pastoral: responder ao mundo de hoje e construir a civilização do amor.

d. Integral
Ligando e conjugando os diferentes elementos para a formação integral da pessoa.
A Escola de Evangelização é como o grão de mostarda do Evangelho, que começa pequeno,
mas quando cresce, torna-se uma grande árvore e abriga pássaros em seus ramos.
DOCUMENTO
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B. PROGRAMA DE FORMAÇÃO

1ª ETAPA: Fundamentos da vida cristã.
1. Nova Vida: Evangelização Fundamental.
2. Emaús: A Palavra de Deus.*
3. João: Formação de Discípulos.
4. Jesus nos 4 Evangelhos.
5. História da Salvação: Nossa própria
história
6. Moisés: Formação de libertadores.
7. André: Visão e Metodologia.
* No Brasil, os cursos Paulo e Lucas (2ª etapa),
dependendo da região, podem ser dados após o
curso Emaús.

2ª ETAPA: Como evangelizar
8. Paulo: Formação de evangelizadores.
9. Timóteo: Como ler, sublinhar e memorizar a
Bíblia.
10. Apolo: Formação de pregadores.
11. O Segredo de Paulo.
12. Pentecostes: Evangelizando com grande
poder.
13. Introdução à Bíblia.
14. Lucas: Apologética.

3ª ETAPA: Como formar evangelizadores
15. Maria: Carta de Cristo.
16. Teologia Bíblica.
17. Maranathá: Apocalipse.
18. Pedro: Eclesiologia.
19. Melquisedeque: Liturgia.
20. Neemias: Doutrina Social da Igreja.
21. Jetro: Ecumenismo.

CURSOS OPTATIVOS
A. Sete Jovens do Evangelho.
B. Senhorio de Jesus: Dízimo evangelizador.
C. As Bem-aventuranças: Caminho para a
felicidade.

FAZER A PALAVRA CORRER
COM O PODER DO ESPÍRITO SANTO
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ESTRUTURA

A mínima estrutura para a máxima eficácia:
•
•
•
•

Reconhecimento Eclesial do Projeto.
Um escritório internacional.
Um diretor internacional.
Equipes de serviço.

A. AUTORIDADE
A aplicação deste Projeto Pastoral, assim como a logística da “Bússola” e a elaboração do
Programa de Formação são responsabilidades do Diretor Geral do Projeto.
O Diretor Internacional tem a responsabilidade de coordenar o trabalho no âmbito mundial,
conservando o carisma original e dando unidade.
B. ESCRITÓRIO INTERNACIONAL SANTO ANDRÉ
Diretor: José H. Prado Flores.
Página da web: www.evangelizacion.net
Endereço: Calle Juan Álvarez 813.
C.P. 44200 Zona Centro.
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel/Fax: 52 (33) 3826 0274, 52 (33) 3826 0275
Página web: www.evangelizacion.com
E-mail: evangelizacion@evangelizacion.com
C. ASSESOR ECLESIÁSTICO
Pe. Luis Alfonso Zepeda.
C. ESCRITÓRIOS REGIONAIS
Escritório México

Escritório Colômbia

Diretor: Dexter A. Reyes Villanueva
Endereço: Isidro Fabela 300.
Col. Ferrocarriles Reforma.
Toluca, Estado de México. C.P. 50080.
Tel./Fax: (722) 283 1289
Celular: (722) 290 7523
E-mail: sanandresoficinamexico@hotmail.com

Diretora: Laura Victoria Luna Cortés
Endereço: Parroquia La Visitación de Nuestra
Señora. Calle 34 Sur Carrera 41. Barrio Santa
Rita. Bogotá, Colombia.
Bogotá, Colombia.
Tel/Fax: (571) 713 6060 e 40 99 298
Celular: (571) 310 895 11 77
E-mail: sanandrescolombia@terra.com.mx
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Escritório Brasil

Escritório Itália

Diretora: Ângela M. Chineze
Endereço: Rua Dom Bosco, 145. J Dom Bosco.
CEP: 86060-340 Londrina-PR. Brasil.
Tel./Fax: (43) 3024-6360
E-mail:
escritorionacional@escoladeevangelizacao.com
.br

Diretor: Carlos Macías de Lara
Endereço: Via Lazzaro Spallanzani 4B.
97100 Ragusa, Itália.
Tel./Fax: (932) 623495
E-mail: santandrea@nuovaevangelizzazione.it

Escritório Hungria

Escritório Canadá

Diretor: Pe. Ardí Titusz
E-mail: titusz.hardí@ujevangelizacio.hu

Diretor: Pe. Gérald Cyprien Lacroix
E-mail: gclacroix@yahoo.com

Escritório Estados Unidos

Escritório Argentina

Diretor: José Romero
E-mail: peperomero@aol.com

Diretor: Padre Roberto Scali
E-mail: sr2004@speedy.com.ar

Escritório Portugal
Diretor: João Marques Almeida
E-mail: joaomarquesalmeida@sapo.pt
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COMO PARTICIPAR DO PROJETO

O Projeto Pastoral Santo André está aberto a todas as paróquias, movimentos, estruturas e
pessoas que queiram evangelizar com grande poder.
Podem participar pessoas e instituições que comunguem com a mesma missão e objetivo e
compartilhem a metodologia e o programa.
Não se fecha a porta a ninguém, porque seria contraditório à essência do Projeto, que promove a
unidade e a colaboração dos diferentes membros do Corpo de Cristo.
A. DE QUE OS ESCRITÓRIOS NACIONAIS NECESSITAM
Tem todas as necessidades de um Projeto que nasce e cresce. Principalmente são requeridos:
• Evangelizadores capazes e disponíveis para entregar sua vida pelo Evangelho.
• Pessoas competentes para trabalhar no escritório.
• Recursos materiais para cobrir gastos.
B. O QUE OS ESCRITÓRIOS NACIONAIS OFERECEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Um escritório internacional, que age como um sistema nervoso para harmonizar as diversas
atividades.
Uma estrutura com aprovação eclesiástica (em trâmite).
Nome e logotipo “Santo André” com registro legal.
Serviços evangelizadores de pregação e ensino.
Esquemas dos cursos para ajudar os pregadores e permissão para traduções.
Permissão para usar os desenhos (que tem registro de propriedade intelectual, internacional)
Pregadores ocasionais para Retiros e Congressos.
Pregadores para cursos das escolas.
Home Page na Internet para tornar o Projeto conhecido no mundo inteiro, em sete idiomas.
Conselho Pastoral e ajuda prática para começar Escolas de Evangelização e Comunidades.
Capacitação de Equipes para reproduzir os cursos.
Seminários Internacionais para conhecer a visão e atualizar-se na metodologia em nos novos
cursos.

SOLICITE NOSSOS SERVIÇOS:
AJUDAMOS VOCÊ A FORMAR SUA PRÓPRIA ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO

DOCUMENTO
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CONCLUSÃO
O Projeto Pastoral Santo André é a carta de apresentação de nosso trabalho evangelizador, pois
apresenta tanto o nosso SER como o nosso FAZER, manifestando as linhas gerais da VISÃO
que temos para cumprir a missão que Deus nos confiou
Contudo, a melhor maneira de apresentar o que somos e fazemos é vivenciar um curso da
Escola de Evangelização e assim provar e apreciar tudo o que possa parecer teoria ou idéia fria.

DOCUMENTOS AUXILIARES
1. TRÍPTICO DO PROJETO
Resumo do Ser e Fazer da Escola de Evangelização Santo André.
2. BÚSSOLA
Manual operacional, que mostra a logística de uma Escola de Evangelização.
3. DA VINCI
Guia para desenhar e utilizar os gráficos de acordo com a Metodologia e
parâmetros da Escola de Evangelização Santo André.
4. ÁLBUM DE PROTAGONISTAS
Perfil de cada um dos personagens e protagonistas do Programa de Formação.
5. JAIRE MARIA
Ministério de Animação para nivelar, alegrar e concentrar os participantes.
6. CURSO ANDRÉ
Para formar uma Equipe de Serviço, dando a conhecer a Metodologia do
Programa de Formação.
7. LABORATÓRIO JOSÉ BARNABÉ
Para formar Formadores de evangelizadores, mudando os paradigmas e
revelando porque fazemos desta maneira.
8. ROMA
Síntese de Documentos da Igreja sobre a Evangelização
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