
 

PLANO DE ENSINO DA ETED 
 

Jovens Com Uma Missão 
WhatsApp: (19) 99838-8079 

E-mail: contato@gxbrasil.com.br 

O QUE É A ETED A Escola de Treinamento e Discipulado (ETED) é a chance de 

experimentar uma vida com Deus talvez como nunca antes! A ETED é um 

tempo de aprender e reaprender, de descobrir quem você é, de mudança 

de conceitos, de conhecer novas pessoas, de compartilhar! É uma 

experiência intensa, divertida e recompensadora! 

PROPÓSITO  É uma escola dirigida especificamente para pessoas que querem usar 
seus talentos e dons, para alcançar essa geração através da cultura 
urbana, usando uma linguagem na qual elas se identificam. É uma escola 
para skatistas, dançarinos de break, músicos, cantores de rap, 
comunicadores e qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre 
Deus e seu caráter para torna-lo conhecido em todo o mundo. 
 

OBJETIVOS (i) REUNIR e DESAFIAR pessoas para adoração, ouvir e 
obedecer à Deus, liberá-las (no contexto da ETED), à servir 
pessoas através do evangelismo, intercessão, atos de 
compaixão e outras expressões do coração de Deus para o 
mundo, possivelmente até mesmo pioneirar novos ministérios; 

(ii) INSPIRAR e CULTIVAR o crescimento do relacionamento 
individual com Deus, tendo como resultado um caráter igual ao 
de Cristo, que é baseado numa sólida base bíblica, o agir do 
Espírito Santo e uma aplicação pessoal da verdade bíblica, 
especialmente a respeito do Caráter de Deus, da Cruz e da 
Graça capacitadora; 

(iii) APRIMORAR a habilidade de se relacionar, aprender e 
trabalhar com outras pessoas, incluindo aqueles de diferentes 
culturas, personalidades e que têm diferentes perspectivas de 
vida; 

(iv) EQUIPAR cada um para servir aos propósitos de Deus dentro 
ou fora da JOCUM, fortalecendo o compromisso de alcançar 
os perdidos, especialmente os não-alcançados, se importar 
com os pobres e influenciar todas as áreas da sociedade; 

(v) TRANSMITIR a visão e valores fundamentas de Jovens Com 
Uma Missão Internacional, bem como a do local de operação 
e fornecer informações sobre uma variedade de oportunidades 
de serviço; 

(vi) PROMOVER os talentos individuais seja em qualquer área que 
o estudante atue; 

CONTEÚDO E 
CRONOGRAMA 

1ª Semana  

• Meditação, Intercessão, História de Jocum e GX 

(i) Tópicos sobre como ter uma disciplina na leitura e 

meditação da palavra;  
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(ii) Conhecer mais sobre a história de Jovens com 

uma missão e GX Brasil;  

(iii) Princípios de uma intercessão eficaz; 

 

2ª Semana  

• A Redenção de Deus: O Pecado e a Cruz; 

(i) Plano de redenção, salvação, graça, pecado; 

 

3ª Semana  

• Ouvindo a voz de Deus, Consciência Limpa, Renúncia de 

Direitos, Cordas; 

(i) Princípios de como ouvir a voz de Deus; 

(ii) Construindo uma equipe; 

(iii)  A benção de se ter uma consciência limpa; 

(iv) Renunciando a tudo; 

 

4ª Semana  

• Comunicação, Projetos Ministeriais, Liderando como 

Jesus 

(i) A comunicação e redes sociais em missões; 

(ii) Como criar um projeto; 

(iii) Princípios da liderança que serve; 

 

5ª Semana  

• Fé Cristã e Cultura Contemporânea, Homilética 

(i) Desenvolvimento de sermões teológicos; 

(ii) A cultura e a fé; 

 

6ª Semana  

• Relacionamentos, Valor Pessoal, O Reino de Deus; 

(i) Relacionamento e desenvolvimento pessoal; 

(ii) O reino de Deus e o significado; 

 

7ª Semana  

• Fundamentos da Fé, Coaching e Discipulado Cristão 

(i) Princípios de como discipular o novo convertido; 

(ii) Coaching para cristãos; 

(iii) O que é fé; 

 

8ª Semana  

• O Coração Paterno de Deus, Cosmovisão Bíblica 

(i) A visão do mundo na perspectiva bíblica; 

(ii) Deus um pai que quer que seus filhos retornem; 

 

9ª Semana  

• Identidade e Vocação 

(i) Quem somos e qual é o nosso chamado; 

(ii) Dons e destino; 

 

10ª Semana  
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• O temor do Senhor, Relações Puras 

(i) A sabedoria através do temor do Senhor; 

(ii) Relacionamento sexo oposto; 

(iii) Namoro segundo a perspectiva bíblica; 

 

11ª Semana  

• Perspectiva Bíblica de Missões, Missões Urbanas 

(i) Cristo e as cidades; 

(ii) O Evangelho e o mundo; 

(iii) As religiões no mundo; 

 

12ª Semana 

• Treinamento de Evangelismo, Testemunho, Fazendo 

discípulos 

(i) Treinamento de como evangelizar; 

(ii) A pregação do evangelho, a grande tarefa; 

METODOLOGIA i) Aulas expositivas; 
ii) Exercícios em sala de aula; 
iii) Trabalhos em grupos; 
iv) Trabalhos extraclasse; 
v) Leitura de livros; 
vi) Provas; 

ATIVIDADES - 
HORAS/SEMANA 

i) Meditação - 7 horas 
ii) Intercessão e Louvor - 5 horas 
iii) Aulas em sala - 20 horas 
iv) Treinamento (dança, skate, etc.) - 9 horas 
v) Grupos pequenos - 2 horas 

vi) Estudo pessoal - 7 horas 

AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

 

i) Crescimento Pessoal - 30%  

ii) Provas e leitura de livros - 15% 

iii) Discipulado com obreiros - 20% 

iv) Ministério - 20% 

v) Responsabilidades - 15% 

 

Essa escola quer incentivar e equipar jovens para serem 
verdadeiros influenciadores, pessoas que querem mudar o mundo. 
De uma forma dinâmica e atraente, através de aulas que “mexem” 
com a vida do aluno, sua intimidade com Deus, o seu crescimento 
pessoal e o seu relacionamento com o próximo, levamos ele a ter 
uma consciência e responsabilidade de ver o Reino de Deus 
estabelecido na terra de forma completa e integral.  

 

 


