
PRIMEIRA ABORDAGEM: Conversar com o Pastor / Iniciar Campanha de Oração em favor do Bairro (30 dias antes) / 

Mapear o Bairro / Dividir as Equipes (dupla ou trio) por Rua / Bater palmas de porta em porta / Se identificar / Entregar 

folheto carimbado / Perguntar o nome da pessoa que atendeu / Falar sobre a Campanha de Oração pelos vizinhos / Peguntar se 

quer incluir algum Pedido de Oração / Só então Anotar o nome, idade e telefones de quem atendeu / Agradecer pela atenção e 

se despedir.

SEGUNDA ABORDAGEM (Preferencialmente uma semana após): Telefonar e basear a conversa no pedido da Primeira e 

explicar: "Boa tarde, eu sou.... estou ligando te dizer que estamos entrando na segunda Fase Campanha de Oração e 

continuamos orando pelo(a)....Gostaria de saber como está a situação? Se houve alguma evolução?" Nesta segunda Fase 

estamos iniciando uma Campanha de Oração nas casas, caso seja do interesse de vocês. O senhor/A senhora quer oração em 

seu lar?"

Se a resposta for afirmativa, preencher a Ficha com a informação de melhor dia e horário. Informe para a pessoa o seguinte: 

"Neste dia da oração, se for possível, reuna a máximo de membros de sua família para juntos orarmos a Deus. Ok?". Finalizar 

o contato sem delonga.

TERCEIRA ABORDAGEM: Combinar previamente com os irmãos que irão com você e marcar o local e horário de 

encontro. Ligar no dia anterior e confirmar a visita, caso haja algum imprevisto, pergunta sobre a nova data e ligar para a sua 

equipe avisando, foi cancelado ou remarcado para....

AO CHEGAR NO LOCAL (Vide anexo As Boas Práticas de uma boa Visita): 

1 - Apresentar toda sua equipe aos anfitriões e pedir que alguém da família faça o mesmo para vocês;

2 - Procurar saber quem é o chefe da família e se está presente, se ele não estiver no mesmo ambiente, pedir para chamá-lo e 

perguntar se ele permite que seja feito uma oração;

3 - Na sequencia perguntar se pode cantar um louvor a Deus (levar cópias ou harpas e distribuir); / Cantar um hino;

4 - Dar oportunidade a alguém para ler e ministrar uma palavra ou contar um testemunho baseado no pedido de oração;  /  

Fazer a Oração pelo Pedido e/ou enfermo.

5 - Apresentar e explicar o Plano da salvação / Fazer o convite para aceitar a Cristo / Fazer a oração de Decisão junto com 

ele(s) ou ela(s). / Preencher as Fichas de Decisão e dar continuidade as próximas visitas.
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