
CHI ALPHA CAMPUS MINISTRIES

AGÊNCIA PÉS FORMOSOS

de las assembleas de dios

http://chialpha.com.br/


Impactados pelo amor de Jesus anunciamos aos estu-
dantes a razão pela qual Deus enviou o seu Filho ao 
mundo. Estamos irmanados com todo cristão genuina-
mente bíblico, que priorize os valores do Reino de Deus 
e pregue o Evangelho em essência. Nossa visão é 
Reino!
Somos participantes da Rede de Evangelismo Universi-
tário das Assembleias de Deus - REDu. No Brasil somos li-
gados a cada igreja local, orientados sob sua cobertura 
espiritual. 
Estamos organizados como Ministério de Evangelização 
Universitária da Agência Pés Formosos (APF) que é uma 
agência de evangelismo e pesquisas sociais atuando 
em setores não alcançados e aqueles que, num mundo 
pós-moderno, cada vez mais tornam difícil o acesso ao 
cristianismo, dentre eles, universidades, escolas, tea-
tros, centros de convenções, empresas e outros am-
bientes formadores de opinião no Brasil e exterior.

https://www.facebook.com/chialphabrazil


Atuar na expansão do cristianismo integral, alcançando e 
edificando pessoas com o poder do Evangelho, promovendo 
a cosmovisão cristã.

Nossa Missão

Visão

Ser uma organização cristã que intervenha efetivamente no 
meio estudantil para transformação da sociedade

I - Visão integral do Reino de Deus; 

II – Revestimento do Poder Espírito Santo para o confronto de 

poderes espirituais; 

III – Prática constante de: Adoração, Oração, Comunhão, Dis-
cipulado e Testemunho; 
IV – Capacitação Teológica e Apologética;

V – Prática da Cosmovisão bíblica.

Fundamentos
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Após, orar e jejuar, peça a Deus para colocar pessoas em seu 

caminho que estejam com o coração despertado como 

você.
  

Antes de ir para a Faculdade:

- Ore pelo poder e direção de Deus;

- Ore para que o Senhor lhe encha do seu Espírito, com fé e 

com autoridade contra a oposição satânica;

- Ore pelos estudantes, para que seus corações estejam 

abertos para receber o evangelho e que experimentem um 

despertar espiritual;

- Ore para que o Senhor desperte os estudantes para formar 

um grupo de evangelização;

- Ore por uma maior integração entre sua igreja e a evangeli-

zação de estudantes. 
   

Visite nosso site www.evangelismouniversitario.com.br e baixe 

o Manual do Ministério Universitário. Lá também você vai 

obter mais informações de como iniciar um Grupo Chi Alpha. 

Você pode organizar um Treinamento de Evangelização Uni-

versitária com a Equipe com Chi Alpha. Contate-nos! Estamos 

juntos! 

1º – Jesus salva (João 3.16).

2º – Jesus cura (Mateus 4.23-24).

3° – Jesus batiza com o Espírito Santo (Atos 1.8).

4º – Jesus breve voltará (Apocalipse 19.16, João 14.1,3).
   

Num mundo onde a depressão, a ansiedade, as síndromes de 

pânicos têm levado milhões de pessoas a viverem presas 

numa escuridão psicossomática, Jesus oferece a verdadeira 

vida com abundância. Uma vida com a força sobrenatural 

de Deus para enfrentar as lutas do dia a dia, seja na universi-

dade, seja na vida familiar ou profissional.

PORQUE
ANUNCIAMOS

JESUS?

Primeiro ore, depois ore novamente e continue orando. Con-

verse com seu pastor/líder. Fale para ele da visão do Chi 

Alpha – Pés Formosos e peça seu apoio e cobertura espiritual. 

SAIBA COMO ORGANIZAR 
UM GRUPO CHI ALPHA EM 

SUA FACULDADE
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Após, orar e jejuar, peça a Deus para colocar pessoas em seu 

caminho que estejam com o coração despertado como 

você.
  

Antes de ir para a Faculdade:

- Ore pelo poder e direção de Deus;

- Ore para que o Senhor lhe encha do seu Espírito, com fé e 

com autoridade contra a oposição satânica;

- Ore pelos estudantes, para que seus corações estejam 

abertos para receber o evangelho e que experimentem um 

despertar espiritual;

- Ore para que o Senhor desperte os estudantes para formar 

um grupo de evangelização;

- Ore por uma maior integração entre sua igreja e a evangeli-

zação de estudantes. 
   

Visite nosso site www.evangelismouniversitario.com.br e baixe 

o Manual do Ministério Universitário. Lá também você vai 

obter mais informações de como iniciar um Grupo Chi Alpha. 

Você pode organizar um Treinamento de Evangelização Uni-

versitária com a Equipe com Chi Alpha. Contate-nos! Estamos 

juntos! 

Primeiro ore, depois ore novamente e continue orando. Con-

verse com seu pastor/líder. Fale para ele da visão do Chi 

Alpha – Pés Formosos e peça seu apoio e cobertura espiritual. 
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Programa de
LEITURA

Além da leitura anual de toda a Bíblia, o participante do Mi-
nistério Chi Alpha deve ter uma carga de leitura que lhe dê 
conhecimento das doutrinas básicas da Fé Cristã, apologéti-
ca e dons espirituais, bem como de livros inspirativos e devo-
cionais que fortaleçam sua formação cristã. 
Recomendamos a leitura dos materiais disponíveis no site 
www.- chialpha.com.br, e dos livros:

Faminto por mais de Jesus, autor David Wilkerson; 

Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, autor Myer Pearlman; 

O Cristão e a Universidade, autor Valmir Nascimento, conse-

lheiro do Chi Alpha/Agência Pés Formosos;

O Poder Secreto, autor D. L. Moody;

A Batalha, autores Thomas Trask e Wayde Goodall; 

Vento Renovado, Fogo Renovado, autor Jim Cymballa 

E agora, como Viveremos?, autor Charles Colson; 

Verdade Absoluta, autora Nancy Pearcey; 

Filosofia e Cosmovisão Cristã, autor William Lane Craig 

Obras de C. S. Lewis, Francis Shaeffer, Craig Keener, Stanley 
Horton, J. P. Moreland e Alister McGrath, dentre outras.

Id e  e  fazei discípulos ...
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