O DJE – Dia do Jovem Evangelista. A sinodal irá definir o campo do sínodo de maior necessidade e irá juntar os jovens das UMPs
locais nessa igreja ou congregação e fazer um dia de trabalho evangelístico no mês de agosto de cada ano, conforme discriminado
abaixo:
8h

Concentração no local para devocional e preparação do dia.

9h

Divulgação nas redondezas da pequena ação social pela manhã, EBF para crianças e programação para os adultos à tarde.

10h-12h

Ação social: Essa atividade deverá ser realizada com o formato que a sinodal achar viável. Exemplos: chapinha, corte de
cabelo com máquina, pintura de unha, bazar, etc. Durante os atendimentos é realizado o evangelismo das pessoas. A cada
+ou- 30m pode ser feita uma pausa nos atendimentos e acontecer uma devocional com todos que estão na fila e no
atendimento (uma música, leitura da Bíblia, pequena mensagem evangelística, oração e retorno das atividades).
Distribuição de panfletos, biblinhas e conversas sobre o evangelho e Cristo.

12h30

Almoço: Realizado por parceiros. Exemplo: SAF, UPH, grupo de líderes...

14h

Tarde Legal ou EBF: Será realizada no formato que a sinodal/federação/igreja conseguir desenvolver. Exemplo: música,
palhaços, teatro infantil, salas para mensagem de acordo com a idade.

15h30

Fim da Tarde legal/EBF e divulgação nas redondezas da atividade para os adultos.

16h

Início das atividades com os adultos nas condições que a sinodal conseguir desenvolver. Exemplos: teatro, música,
apresentação de coral, etc.

16h30

Realização de um culto com todos que estão no local. A pregação deve ser evangelística, bem como as músicas cantadas
e ao final solicitar que aqueles que querem ser acompanhados, pelo pastor/evangelista local, levantem uma das mãos
para que os jovens voluntários possam ir até eles recolher as informações pessoais para repassarem à liderança local.
São essas as informações que precisam constar no papel: Nome, endereço, estado civil, e-mail, telefone, quantos moram
na casa, melhor horário para receber visita, dentre outras que sejam oportunas.

17h30

Término das atividades.

Todas as atividades relacionadas são meramente instrutivas. Não há obrigação de realizarem todas as atividades. A sinodal deve
analisar a melhor forma de aproveitar as ideias apresentadas e montar seu próprio DJE. O intuito dessa cartilha é apresentar uma
proposta de trabalho que pode ser adaptada de acordo com a realidade e necessidade de cada região.

