
REDE DE CUIDADO AVANÇA, SÊNIOR!

Passo a passo da Autorização para Evento:

1. Ter um coração disposto a obedecer a Palavra de Deus.
2. Orar para que Deus encha nosso coração de amor pelas pessoas.
3. Ter comunhão com os irmãos responsáveis.
4. Escolher dia, horário e local mais adequado para o evento (lugar com fluxo grande de

pessoas).
5. Descobrir quais os órgãos públicos em sua cidade que fornecem os alvarás e

documentações para o evento. Quanto menor a cidade, mais simples é o procedimento.
6. Encaminhar os ofícios pedindo o evento. Uma vez em posse do Alvará, encaminhar ofício

para Polícia Militar, Guarda Municipal e Órgão de Trânsito.
7. Respeitar as orientações sanitárias de sua cidade, como distanciamento e uso de máscaras.

Orientar para que cada irmão leve seu álcool gel, mas também providenciar um frasco na
barraca para quem não levou.

8. Verificar os materiais a serem usados: barraca, banquetas, mesas, expositores, Jornal
Árvore da Vida, Literatura, Folhetos, Cartões etc.

Passo a passo durante a Evangelização:

1. Manter espírito de oração.
2. Não aglomerar e utilizar máscara.
3. Levar caneta e bloco para anotar nomes, celular e cidade onde mora a pessoa abordada.

Passo a passo da Rede de Cuidado, após a Evangelização:

1. Ter um irmão ou irmã para juntar os contatos.
2. De posse destes contatos, dois ou mais irmãos que ficarão responsáveis por ligar ou

mandar mensagens de áudio ou texto se apresentando e fazendo uma oração, com citação
de nome da pessoa.

3. Este primeiro contato deve ocorrer nos primeiros dias após o evento, no máximo uma
semana.

4. Simultaneamente, ao item 3, o próprio irmão ou irmã que contataram a pessoa, devem
continuar cuidando, mantendo o vínculo inicial de quem abordou.

5. Logo nos primeiros contatos, avisar das reuniões da igreja e colocar a pessoa em contato
com as redes de cuidado.

6. Verificar periodicamente como estão os contatados e se os irmãos estão conseguindo
cuidar e ter um feedback.

7. Lembrar de periodicamente enviar mensagens e áudios que permitam um feedback.
Perguntando como estão, como está a família, orando por eles.


