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A JORNADA

A Escola Nova Geração
lhe convida a embarcar em uma
jornada de transformação da sua vida.
Através de 3 módulos de 5 meses cada
(Mergulho, Escalada e Voo), você se posicionará
para viver o destino que Deus
projetou para o seu futuro.

Team ENG
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CURRÍCULO

MERGULHO
A primeira etapa é onde será desenvolvido a base para uma
vida frutífera como ﬁlho(a) de Deus e como um(a) cidadão(ã). O(a) aluno(a)
mergulhará na natureza de Deus, em sua identidade em Deus, nos
dons espirituais, em liderança e cura pessoal e outros.
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MERGULHO
Duração: 5 meses.
Foco: Intimidade (Deus e eu), identidade (autoconhecimento, cura e propósito de
vida), vida cristã (natureza espiritual) e autoliderança.
Identidade & Transformação Pessoal









Estabelecer e consolidar uma visão correta de Deus, ﬁrmada na Sua natureza.
Descobrir e ﬁrmar a sua identidade em Cristo.
Ter convicção da missão de vida que Deus tem para você.
Desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus e outros cristãos.
Aprender e viver os valores e princípios bíblicos do Reino.
Aprender a andar no poder e nos dons do Espírito Santo.
Aprender a estudar e a amar as Escrituras.
Servir a comunidade com amor, verdade e poder, exercendo o evangelho por
inteiro.

Este módulo tem o objetivo de ajudar o aluno a deﬁnir a sua identidade e
missão de vida, através de um maior conhecimento sobre quem Deus é e em um
autoconhecimento. Ensinar sobre os dons espirituais e criar uma cultura para que
o aluno possa colocá-los em prática. Proporcionar um ambiente seguro para que o
aluno possa vivenciar cura emocional e libertação, instigando uma transformação
pessoal.
Em toda a jornada, o(a) aluno(a) terá o encorajamento para vivenciar os
valores da Escola Nova Geração, de forma que viva na prática a cultura do Reino,
inclusive através das conexões com os colegas de curso e equipe, o que proporcionará
um crescimento espiritual.

O objetivo do MERGULHO é ajudar o aluno
a deﬁnir a sua identidade e missão de vida,
através de um maior conhecimento sobre
quem Deus é e em um autoconhecimento.
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Currículo do Módulo MERGULHO:
Efeito Espelho: A pretensão é desenvolver uma perspectiva saudável e ﬁrmar
a nossa mentalidade a respeito de quem Deus é e sobre quem nós somos n’Ele!
Natureza: Vamos aprofundar nos dons do Espírito, buscando ativá-los em nossas vidas cotidianas e em qualquer lugar onde estivermos. Inclui aulas sobre:
profético, curas e milagres, dons espirituais, cultura de fé e libertação.
Shift - Cura Interior: Vamos trabalhar no nosso interior, curando feridas do
passado, nos livrando de cadeias que nos seguraram e entrando em um lugar
de paz, amor, aceitação e saúde no espírito, na alma e na vida.
Fundamentos da Fé Cristã: O início, o ﬁm e tudo no meio de uma vida Cristã é o
relacionamento pessoal que cada um tem e mantém com Deus. Focaremos em
manter um relacionamento saudável e sólido com Deus Pai, Jesus, e o Espírito
Santo.
Autoliderança: Existem vários tipos de liderança, porém um dos mais
importantes e tantas vezes esquecido é a liderança pessoal. Como você lida
com e lidera a sua própria vida, trabalho, relacionamentos e ministério?
Revelações Pessoais: Gustavo Paiva e outros convidados compartilham suas
experiências pessoais, ensinamentos obtidos a partir do seu relacionamento
com Deus e aplicações práticas da vida cristã no cotidiano, de forma que nos
desaﬁa a crescer.
Ativações: aulas práticas para ativar os ensinamentos recebidos em sala
de aula, especialmente no que tange à vivência dos dons do Espírito e do
evangelismo.
Milestone: é um ponto signiﬁcativo no desenvolver de um programa. Também
conhecidos como ponto de controle ou ponto de veriﬁcação. Utilizamos aulas
em marcos especíﬁcos durante o semestre para fazer um check pessoal e da
jornada para uma reflexão de tudo o que tem acontecido. São momentos
maravilhosos para parar e perceber as transformações e aprendizados.
Grupo de Avivamento: reuniões com tutores e colegas com o objetivo de desenvolver conexão pessoal e ativação dos valores da Escola Nova Geração.
Resenha: momentos de discussão sobre os livros lidos durante o semestre.
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CURRÍCULO

ESCALADA
A segunda etapa da ENG focará no desenvolvimento do seu propósito como indivíduo
e no desenvolvimento do seu ministério ou área de inﬂuência.

A JORNADA ENG

PÁGINA 7

ESCALADA
Duração: 5 meses
Foco: Avivamento e reforma (o Verbo em ação nas esferas), caráter cristão (família
e relacionamentos, estilo de vida cristão, cultura do Reino) e PSL – Projeto Sal e Luz
(deﬁnição de propósito, chamado e visão)
Desenvolvimento do chamado visando um avivamento e uma reforma práticos na
sociedade:
 Agora que você descobriu quem você é e quais são suas paixões (Mergulho),
é hora de aprender ferramentas e técnicas para desenvolver a sua missão de
vida.
 Estruturar o seu chamado em um projeto, com assessoria da escola.
 Crescer em conhecimento bíblico, liderança e autoridade.
 Aprender quais são os fundamentos mais especíﬁcos e importantes para seu
chamado e trabalhar para desenvolvê-los e estabelecê-los.
 Ter uma visão clara do que é ser um(a) avivalista e reformador(a) do Reino de
Deus na prática, em qualquer área da sociedade.
Este módulo tem o objetivo de ajudar o(a) aluno(a) a exteriorizar o seu chamado de vida, colocando de forma prática em um projeto que impacte a sociedade,
a ﬁm de instigar o avivamento e reforma na prática. Continuar oferecendo ferramentas para um conhecimento mais profundo de Deus e da sua Palavra e para o
desenvolvimento individual, o que possibilitará melhores relacionamentos interpessoais.

O objetivo do ESCALADA é ajudar o(a) aluno(a)
a exteriorizar o seu chamado de vida,
colocando de forma prática em um projeto
que impacte a sociedade, a ﬁm de
instigar o avivamento e reforma na prática.

Currículo do Módulo ESCALADA:
Cultura do Reino: Ensinar como a inﬂuência da igreja deve se estender fora de
suas quatro paredes para tocar e transformar a sociedade ao nosso redor.
Família e Relacionamentos: Identiﬁcar distorções e construir um novo conceito
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de família, de casamento, de relacionamentos e da vida de solteiro. Com ferramentas práticas para viver o relacionamento entre homem e mulher de acordo
com o plano original do Pai; bem como entender que ser solteiro não signiﬁca
apenas ‘esperar’, mas sim construir internamente a base que sustentará a sua
futura família.
Caráter Cristão: Imitar a Jesus é buscar construir mentalidades que se tornam
comportamentos fundamentados no próprio caráter de Cristo e no modelo de
vida que Ele nos deixou aqui na terra. Vários aspectos de como viver na prática
o fruto do Espírito serão abordados.
Avivamento e Reforma: O propósito desta matéria é estudar exemplos
históricos e contemporâneos de avivalistas e reformadores. Além de analisar
os problemas que enfrentaram, as soluções desenvolvidas, os processos que
passaram ao longo do caminho e aprender com eles. O(a) aluno(a) será desaﬁado(a)
a trazer soluções para problemas, ao analisar cenários atuais.
Hermenêutica: Estudo de técnicas para leitura e interpretação da Bíblia.
Homilética: Técnicas e métodos para desenvolver e apresentar sermões. Estudo
sobre a arte de pregar.
Start-seUp: Como levar o Reino de Deus para a sua esfera de inﬂuência? Nessa
matéria será elaborado um projeto prático para responder a essa questão.
Somos chamados para ser o sal e a luz deste mundo, mas como realmente
fazer isto? Não basta descobrir a sua missão de vida, é preciso vivê-la! Com passos
práticos você desenvolverá um projeto, tirando a ideia da sua mente para o papel.
Revelações Pessoais: Gustavo Paiva e outros convidados compartilham suas
experiências pessoais, ensinamentos obtidos a partir do seu relacionamento
com Deus e aplicações práticas da vida cristã no cotidiano, de forma que nos
desaﬁa a crescer.
Ativações: aulas práticas para ativar os ensinamentos recebidos em sala de
aula, especialmente no que tange à vivência dos dons do Espírito e do evangelismo.
Milestone: é um ponto signiﬁcativo no desenvolver de um programa. Também
conhecidos como ponto de controle ou ponto de veriﬁcação. Utilizamos aulas
em marcos especíﬁcos durante o semestre para fazer um check pessoal e da
jornada para uma reflexão de tudo o que tem acontecido. São momentos
maravilhosos para parar e perceber as transformações e aprendizados.
Grupo de Avivamento: reuniões com tutores e colegas com o objetivo de
desenvolver conexão pessoal e ativação dos valores da Escola Nova Geração.
Resenha: momentos de discussão sobre os livros lidos durante o semestre.
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CURRÍCULO

VOO

A terceira etapa é a hora para o(a) aluno(a) “sair do ninho” e se preparar para
voar. Passos mais concretos serão dados para o exercício de um ministério prático que
impacte a sociedade. Para isso, o(a) aluno(a) será acompanhado por um(a) mentor(a)
que dará apoio, sabedoria e conselho para que ele(a) alcance o nível máximo da sua
capacidade.
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VOO
Duração: 5 meses
Foco: Liderança (eu e meu time), maturidade espiritual (maior conhecimento para
uma efetividade maior do cristão nas esferas) e construção (projeto do chamado
em ação)
Liderar & Liberar:
 Viver o seu chamado e missão de vida na prática com um mentor especíﬁco lhe
auxiliando.
 Exercer a liderança aprendida e desenvolvida com seu time.
 Conectar e se relacionar com outros líderes.
 Participar de eventos e ter experiências, oportunidades e momentos únicos de
muita unção, ensino e aceleração da sua jornada.
Este módulo tem o objetivo de oferecer ferramentas práticas para o exercício do ministério, através de aulas gerais e especíﬁcas, inclusive da área de inﬂuência que o aluno deseja impactar, e também através de mentoria com uma pessoa que tenha experiência na área que o aluno almeja crescer, dando apoio para
uma preparação para a execução do seu Projeto Sal e Luz.
O Voo visa que o(a) aluno(a) seja preparado(a) para viver o seu ministério
com êxito, tendo maior consciência do seu papel na sociedade como igreja e com
maturidade espiritual, para ser um(a) real construtor(a) da sua própria história.

O Voo visa que o(a) aluno(a) seja preparado(a)
para viver o seu ministério com êxito, para ser
um(a) real construtor(a) da sua própria história.
Currículo do MÓDULO VOO:
Builders: Somos construtores. Construtores da nossa história e de um chamado
que pode impactar as nações da terra. Assim, esta matéria traz ensinamentos e
ferramentas para lhe ajudar a ter uma visão clara do que é ser construtores do
Reino, como se preparar para alcançar a terra prometida e como construir um
ministério sustentável. Dicas práticas serão dadas para uma preparação eﬁcaz
para a vivência do seu ministério em qualquer área da sociedade.
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O ministério de Jesus (Lucas 4): O evangelho de Lucas, no capítulo 4, traz
fundamentos do ministério e da vida de Jesus, que devem se tornar também os
nossos fundamentos.
Igreja: Somos chamados para SER a igreja e não apenas para ir à igreja e
participarmos de uma congregação. O chamado de Deus para os seus ﬁlhos e
ﬁlhas é para nos levantarmos como uma igreja da Fé com obras, para formar
modeladores culturais, e com inteligência emocional ser uma igreja inﬂuente.
A igreja que o mundo precisa hoje é uma igreja que forma ﬁlhos e envia pais.
Assim, esta matéria se propõe a expandir a visão sobre o chamado original de
Deus para a Sua Igreja e apresentar ferramentas com o intuito de equipar a
igreja para se posicionar neste intuito.
História da Igreja: Conhecer a história é um passo para um futuro mais
certeiro. Conhecer o passado e aprender com os acertos e erros aceleram a
jornada. Assim, conhecer a história da Igreja de Cristo nos prepara para viver
melhor o momento da história atual e para construir um fundamento melhor
para as próximas gerações.
Escatologia: Ter um conhecimento maior sobre o ﬁm dos tempos é essencial
para um presente mais sólido. Presunções errôneas levam à igreja e os cristãos
a terem atitudes que são contrárias ao que Deus tem em mente para a
terra. Então, se aprofundar neste assunto importa para uma vida alinhada com
a mentalidade de Cristo para a sua Igreja atual.
Pneumatologia: Conhecer mais sobre o Espírito Santo é uma chave para se
aprofundar no relacionamento com Ele.
Liderança: Quase todos querem ser líderes melhores, porém, muitos não
sabem como. Esta matéria traz dicas práticas de como aumentar o potencial da
sua liderança e consequentemente fazê-la mais efetiva.
Treinamento Específico - TE: Aulas focadas em sua esfera de influência,
ministrada por professores atuantes na área.
Start-seUp: Após colocar no papel o seu Projeto Sal e Luz ainda é necessário
fazer ajustes e desenvolvê-lo de tal forma que seja possível tirá-lo do papel. A
execução do PSL é fomentada através de uma combinação de aulas teóricas,
com exercícios práticos e através das mentorias individuais.
Mentoring: Os mentores do programa de mentoria individual também
derramam conhecimento sobre toda a turma ao virem com aulas especíﬁcas
que agregam ao desenvolvimento das sessões individuais de mentoria.
Mentoria na prática: sessões individuais dos alunos com seus mentores, com
foco no PSL e no desenvolvimento pessoal do(a) aluno(a).
Revelações Pessoais: Gustavo Paiva e outros convidados compartilham suas
experiências pessoais, ensinamentos obtidos a partir do seu relacionamento
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com Deus e aplicações práticas da vida cristã no cotidiano, de forma que nos
desaﬁa a crescer.
Ativações: aulas práticas para ativar os ensinamentos recebidos em sala
de aula, especialmente no que tange à vivência dos dons do Espírito e do
evangelismo.
Milestone: é um ponto signiﬁcativo no desenvolver de um programa. Também
conhecidos como ponto de controle ou ponto de veriﬁcação. Utilizamos aulas
em marcos específicos durante o semestre para fazer um check pessoal e
da jornada para uma reflexão de tudo o que tem acontecido. São momentos
maravilhosos para parar e perceber as transformações e aprendizados.
Grupo de Avivamento: reuniões com tutores e colegas com o objetivo de
desenvolver conexão pessoal e ativação dos valores da Escola Nova Geração.
Resenha: momentos de discussão sobre os livros lidos durante o semestre.
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