
Duceţi-vă în toată lumea
şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Mc 16,15

Mai mult de 2000 de şcoli de evanghelizare
în 63 de ţări ale lumii cu aceeaşi viziune,

metodologie şi logistică

Mexicaltzingo 1957. Colonia Americana.
44160, Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel: (33) 3826-0274, 3826-0275
Web: www.evangelizacion.com

 E-mail: evangelizacion@evangelizacion.com

Te ajutăm la iniţierea propriei tale şcoli
de evanghelizare

Biroul International al

Misiunea

Ţelul

Visul Nostru

Purtăm numele Apostolului Andrei, deoarece căutăm 
oameni ca Petru, ca ei să-l slujească, să-l iubească şi 
să-l propovăduiască mai bine pe Domnul Isus decât 
noi.

In 1,40-42.

O Biserică evanghelizată şi evanghelizatoare, care 
evanghelizează cu mare putere, cu puterea Evang-
heliei şi cu venirea Sfântului Duh.

PAPA IOAN PAUL AL II-LE A SPUS:
Noua evanghelizare este nouă în entuziasm,

nouă în metodologie,
nouă în expresie.

Biserica există pentru evangelizare.
Papa Paul al VI-lea, EN 14.    

Misiunea dată discipolilor lui Isus Cristos 
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la orice făptură” s-a transformat pentru zilele noastre 
în „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evang-
helia la cei botezaţi”. S-au mai degrabă „duceţi-vă şi 
evanghelizaţi-i pe slujitorii bisericii, deoarece mulţi 
dintre ei sunt doar simpli reporteri şi nu martori, care 
să fi trăit experienţa mântuirii.
Problema Bisericii nu este că nu ar evangheliza, ci 
faptul că încearcă să o facă persoane care nu au 
experimentat propriul lor Damasc sau Rusalii: 
întălnirea cu Isusul cel Viu.
Pedagogia credinţei are drumul lui de pe care nu 
este bine să se vireze: Prima este prima; şi prima 
este propovăduirea Cherigmatică a Evangheliei, şi 
doar după aceea vine Catecheza.
Noua Evanghelizare nu este o noţiune, ci o acţiune 
urgentă, ce trebuie începută. O evangheliacţiune: 
evanghelizarea în acţiune sau o acţiune 
evanghelică.

Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!
1Cor 9,16

O şcoală de evanghelizare la fiecare parohie a Bise-
ricii Catolice.

Formarea de evanghelizatori
pentru noua evanghelizare

a mileniului trei
Scoala de Evanghelizare Sfântul Andrei - România

Loc. Târgu Mureș -540400, Str. Ciucaș 10/14. 
Jud. MUREȘ - ROMÂNIA

+40-744-845224
www.siloe.ro

office@siloe.ro

ŞC
O
AL
A
D
E
EV

AN
GHE

LIZARE SFÂNTUL
AN
D
REI



Învăţăm să evanghelizăm
doar evanghelizând

Eşecul nu este datorat conţinutului Veştii ci a modului 
prin care transmitem Vestea.
Dacă cauţi o modalitate de evanghelizare simplă dar 
eficientă, metodologia noastră 
ACTIV-PARTICIPATIVĂ se bazează pe şase principii 
pedagogice:

Tu dar copilul meu, întăreşte-te în 
harul care este în Isus Christos. Şi 
ce-ai auzit de la mine în faţa multor 
martori, încredinţează la oameni de 
încredere, care să fie în stare să 
înveţe şi pe alţii. 2Tim 2,1-2

CHERIGMA

CARISMA

COINONIA

Baza şi inima evanghelizării din 
totdeauna: Isus care a murit, a 
înviat şi s-a glorificat ca Mântui-
tor, Domn şi Messia.

Semnele fidelităţii Domnului, cu 
ajutorul cărora experimentăm că 
Isus este printre noi, e viu şi 
putem evangheliza cu putere.

Comunităţi evanghelizate şi 
evanghelizatoare, care  fac vizibil 
că Împărăţia lui Dumnezeu este 
printre noi.

Focul evanghelizării are trei limbi de foc:

Să evanghelizăm cu mare putere,Să evanghelizăm cu mare putere,
prorpovăduind că Isus este Mântuitorprorpovăduind că Isus este Mântuitor

şi Domn- vestind CHERIGMA-şi Domn- vestind CHERIGMA-

Să evanghelizăm cu mare putere,
prorpovăduind că Isus este Mântuitor

şi Domn- vestind CHERIGMA-
cu puterea Sfântului Duhcu puterea Sfântului Duh
şi folosind CARISMELEşi folosind CARISMELE

să construim Trupul lui Cristossă construim Trupul lui Cristos
în COINONIEîn COINONIE

cu puterea Sfântului Duh
şi folosind CARISMELE

să construim Trupul lui Cristos
în COINONIE

u mi-e ruşine de Evanghelia lui Christos,
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu

pentru mântuirea fiecăruia care crede.
Rom 1.16

Metodologia Programul Educaţional

Principiile Pedagogice

Factor de Multiplicare

PE.P.S.I.
PErmanent.Progresiv.Sistematic.Integrat

Principiul lui Paul din Tarsus
Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a 
făcut să crească (1Cor 3, 6).
Principiul Evanghelic al  lui  Isus
Învăţaţi de la mine. Isus este Maestrul şi 
totodată însăşi învăţătura (Mt 11, 29).
Principiul Filozofic
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in 
sensu (Nimic nu este în intelect ce înainte să nu 
fi fost în simţiri).
Principiul Profetului Ieremia
Nici unul nu va mai învăţa pe celălalt, căci toţi 
Mă vor cunoaşte  (vezi Ier 31,34).
Principiul Pragmatic
Vin nou în burdufuri noi (Mat 9,17): o nouă men-
talitate.
Princiliul Pedagogic
Educare (ex ducere).  De la didactică la 
matetică.
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1 Bazele vietii crestine
1. Viaţa Nouă: Evanghelizarea de bazăl
2. Emmaus: Întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu
3. Ioan: Formarea discipolilor
4. Isus în cele patru Evanghelii
5. Istoria mântuirii: Povestea noastră
6. Moise: Şcoala eliberatorilor
7. Sunteţi fericiţi: Drumul către fericire
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2 Cum sa evanghelizam
1. Pavel: Formarea evanghelizatorilor
2. Dunamis: Evanghelizare cu mare putere
3. Timotei: Citirea, sublinierea,
    invăţarea Scripturii
4. Secretul lui Pavel
5. Apollo: Formarea de predicatori
6. Damasc: Viaţa mea este Isus
7. Maria: Scrisoarea lui Isus
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3 Cum sa formam evanghelizatori
1. Maranatha: Apocalipsa
2. Petru: Ecleziologie
3. Introducerea în Scriptură
4. Luca: Apologetică
5. Teologia Biblică
6. Melhisedec: Liturgia
7. Ietro: Ecumenism

Formarea echipelor de evanghelizare
1. Andrei: Viziune şi Metodologie
2. Iosif  Barnaba: Formare şi pregătire

Cursuri Optionale
1. Cei șapte tineri din evanghelie
2. Împărăţia lui Isus: Zecimea evanghelizatorului
3. Tetélestai: Suferinţele, moartea şi învierea lui Isus
4. Iosif visătorul: Vindecare interioară


