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VISÃO, MISSÃO & PROCESSÃO DE FÉ
MISSÃO
A European School Supernatural Ministry (ESSM) está comprometida com a verdade de que Deus ama
as pessoas, deu a Si mesmo por elas e deu à Sua Igreja poder sobrenatural para trazer indivíduos e
cidades à integridade. A escola enfatiza que os crentes precisam retornar ao ministério de sinais e
maravilhas – para ministrar em amor, verdade e poder de Deus.
A missão do ESSM é encorajar e equipar gerações, para descobrir seus dons e ajudar a buscar
apaixonadamente a transformação em suas esferas de influência dadas por Deus.
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VIDA ACADÊMICA
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA A GRADUAÇÃO
Esta é uma breve visão geral dos padrões e requisitos mínimos da ESSM para a graduação:
●
●
●
●
●

Frequentar todas as programações da escola com 16 faltas ou menos faltas ao longo
do ano;
Todos os TPC (Trabalho Para Casa) devem ser entregues de forma satisfatória;
Manter os padrões de caráter cristão (ver “Estilo de Vida Avivalista”);
Mantenha os pagamentos das mensalidades em dia;
Os alunos que não se formarem não estarão aptos a continuar o ano seguinte da
ESSM.

A ESSM é uma escola de transferência de unção, instrução e discipulado combinado com
experiência prática, que exige do aluno uma participação para se formar. No mínimo, a
expectativa é que os alunos estejam presentes! Isso inclui a participação nas Disciplinas
Ordinárias e Extraordinárias e a sua Ativação. Além disso, ao fim de semana será necessária
a presença dos alunos no Practical Service.
As faltas são para tempos de crise. Deves poupá-las e usá-las somente se necessário. Tens
16 faltas para gerir ao longo do ano, em casos de emergência. Mesmo no final do ano
letivo, seria sensato ter algumas faltas disponíveis para coisas como uma crise familiar. Se
sabes que vais faltar às aulas, entra em contacto com a administração da escola para que
tenhamos conhecimento da situação.
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DISCIPLINA DO ALUNO
O ambiente ESSM requer um alto nível de autogestão. Uma definição de liberdade que
gostamos é “Sou capaz de dizer a mim mesmo o que fazer e me obrigar a fazê-lo.” Isso
se chama autocontrole. Não queremos uma cultura controladora, mas esperamos
parceiro com você para criar santo e responsável. Queremos pastorea-lo de tal maneira
que o Espírito Santo “fruto” do autocontrole floresce em sua vida. Se é normal que
você seja motivado e controlado externamente, isso terá que mudar o mais rápido
possível, pois esse estilo (sozinho) provavelmente não funcionará para você, pelo resto
de sua vida e ministério. Você está em um caminho para ser governado internamente
pelo Espírito e pelos valores centrais com os quais você se comprometeu. Você está no
caminho para representar publicamente o “EU SOU” e fazer tudo para a glória de Deus,
embora nossos líderes e nosso ensino provavelmente destaquem as áreas em que você
pode melhorar.
Onde quer que empreguemos o “sistema de honra” como fazer uma caminhada de
oração, nós o projetamos para fazer exatamente isso – para construir sua HONRA.
Isso só funciona se você for absolutamente verdadeiro, então construa sua integridade
um “sim”. Oswald Chambers disse: “Meu valor para Deus em público é o que sou em
particular”.
Se você está lutando para fazer escolhas sábias e amorosas, RGP irá confrontá-lo sobre
qualquer situação ou pessoa que precisa ser abordada o mais rápido e diretamente
possível. Este confronto é projetado para ajudar a extrair a grandeza dentro de você. Se
esses confrontos não trazem a mudança necessária e ajudam a ligar o “interruptor de
controle” interno ao seu coração, você pode se encontrar na seguinte situação. (Nota:
escolhas pecaminosas são mais destrutivas do que meramente pobres escolhas sobre
lição de casa etc., então lidamos com elas de forma um pouco mais proativa.)
Seu comportamento pode assustar ou machucar alguém o suficiente.
Acreditamos que eventualmente na vida você terá uma visão, mais insights, ou dor
suficiente para permitir que o fruto do autocontrole amadureça!
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REVIVAL DEVELOPMENT
TERCEIRO ANO
INTERNSHIP

SEGUNDO ANO
BUILDING
PRIMEIRO ANO
DISRUPTION

DISRUPTION: Capacitar os alunos a desenvolver os dons, talento e criar uma disrupção no seu
desenvolvimento espiritual, missional e pessoal. (9 ames).
BUILDING: Capacitar os nossos alunos a construir o seu futuro dentro de seu propósito
ministerial. (9 meses)
INTERNSHIP: Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos dos anos anteriores em um
projeto ministerial.
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PRIMEIRO ANO

DISCIPLINAS e OBJETIVOS
Disciplinas Anuais
Disciplinas

Objetivos

Prophetic Moment

Desenvolver a prática de hospedar a presença de Deus

Revival Culture (RGP)

Debriefing ministerial

Revival Mindset

Kingdom Service

Os Grupos de Avivamento também são divididos em pequenos grupos.
Isso ajuda a facilitar a comunidade e a conexão. Com alunos de seu
Revival Group, cada aluno participa de um pequeno grupo semanalmente
e de um grupo central mensalmente. Nós consideramos esta experiência
de treinamento ministerial “vida sobre vida”.
Treinamentos ministeriais e preparo para cultos, eventos e Kingdom
Service

Disciplinas Ordinárias
Disciplinas

Objetivos

Identidade

Conhecer a nossa identidade

Cultura do Reino

Conhecer e viver a cultura do Reino

Cultura de Risco

Desenvolver a cultura do reino através da cultura de risco.

Carácter Sobrenatural

Transformar o carácter com vista a ser o mais parecido com o de Cristo;

Mentalidade Vencedora

Desenvolver uma mentalidade vencedora

Inteligência Emocional I

Adquirir inteligência emocional em diferentes etapas da vida

Conquista

Desenvolver a aptidão de conquistar

Chave do Avivamento

Adquirir ferramentas para o avivamento

Disciplinas Extraordinária
Disciplinas

Objetivos

Escola de Profetas

Desenvolver o dom profético

Escola de Cura

Aprender a desenvolver o dom de cura

Bible Kingdom School

Curso de formação bíblica em ordem de cano.
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SEGUNDO ANO

DISCIPLINAS e OBJETIVOS
Disciplinas Anuais
Disciplinas

Objetivos

Prophetic Moment

Desenvolver a prática de hospedar a presença de Deus

Revival Culture

Debriefing ministerial

Revival Group (RG)

Revival Mindset
Kingdom Service

Os Grupos de Avivamento também são divididos em pequenos grupos. Isso
ajuda a facilitar a comunidade e a conexão. Com alunos de seu Revival
Group, cada aluno participa de um pequeno grupo semanalmente e de um
grupo central mensalmente. Nós consideramos esta experiência de
treinamento ministerial “vida sobre vida”.
Treinamentos ministeriais e preparo para cultos, eventos e Kingdom
Service
Servir a população e a nação;

Disciplinas Ordinárias
Disciplinas

Objetivos

Comunicação

Desenvolver uma comunicação eficaz e conectora

Inteligência Emocional II

Adquirir inteligência emocional em diferentes etapas da vida

Arte da pregação

Aprender a expor e a preparar uma mensagem

Hermenêutica

Aprender a fazer uma boa interpretação do texto, chegando ao seu
verdadeiro significado e aplicando-o corretamente

Homilética

Preparação e comunicação de sermões feitos para a pregação

Neurociência
transformadora

Descobrir bloqueios emocionais e espirituais

Gestão de Eventos

Aprender a organizar eventos cristãos

Disciplinas Extraordinária
Disciplinas

Objetivos

Escola de Profetas

Desenvolver o dom profético

Escola de Cura

Aprender a desenvolver o dom de cura

Bible Kingdom School

Curso de formação bíblica em ordem de cano.
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TERCEIRO ANO

DISCIPLINAS e OBJETIVOS
No terceiro ano pretendemos dar um ambiente seguro e saudável a cada aluno para usar as habilidades
de liderança que recebeu no 2º ano, e assim se tornar no que Deus o chamou a se tornar. O objetivo é
dar a oportunidade de investir relacionalmente naqueles que está a liderar e cumprir os outros requisitos
do seu estágio em que estará a participar.
Internship
O 3º ano do ESSM é um estágio de 9 meses (Setembro a projetado para dar-lhe a experiência prática
em liderança e ministério, além de orientação individual com um pastor da equipa. Os estágios
acontecem dentro do ambiente escolar e dão aos alunos a capacidade de criar um lugar para as pessoas
ouvirem a voz de Deus, encontrarem liberdade, descobrirem os seus dons e se tornarem um revivalista
ousado!
Cada estágio pode variar um pouco, mas vai dar a oportunidade de facilitar grupos pequenos, aprender
como sentir o que o Senhor está fazendo corporativamente, praticar uma comunicação corajosa e
amorosa, defender os outros e servir administrativamente ao meio ambiente.
Mentorship/Mentoria
Como parte da experiência de estágio, irá poder se encontrar pessoalmente com um pastor da equipe
várias vezes ao longo do ano letivo. Essas reuniões oferecem uma oportunidade de treinamento à
medida que continua a encontrar o seu chamado.
Missões e viagens
A cada ano, viagens missionárias e viagens ministeriais às igrejas da área se tornam um destaque do
ano letivo. Os alunos são convidados a se inscrever para viagens ministeriais locais com a nossa equipa,
além das viagens missionárias exigidas. Como estagiário, você terá a oportunidade de se inscrever para
ajudar a liderar essas viagens.
Prática do Estágio
O estágio irá incluir a liderança, participação e organização dos vários momentos e tarefas estabelecidos
pela coordenação da escola para cada aluno referentes a atividades da escola, igreja e outras propostas
pela coordenação de estágio.
Será entregue um programa de leitura bíblica mensal, assim como livros recomendados para a
especificidade de cada estagiário.
O aluno irá criar e planejar um plano de atividades para a especificidade do seu estágio.
Avaliação:
O aluno será avaliado no final do ano através do relatório de estágio entregue até uma semana antes do
término das aulas. Os critérios de avaliação do estágio são: assiduidade; performance nas atividades
propostas e as programadas; apresentação e análise do relatório de estágio, relatório de mentorship e a
leitura recomenda e obrigatória da escola.
Critérios de Avaliação
Assiduidade
Performance nas atividades propostas e as programadas
Apresentação e análise do relatório de estágio
Relatório de Mentorship
Leitura recomenda e obrigatória da escola
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