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Amada Coordenadora, 
 
 
Louvado seja Deus por sua vida! 
 
 Se você está com este manual em mãos, é porque tem atendido o 
chamado do Senhor para estar à frente deste trabalho, nesta obra maravilhosa 
de trabalhar com as  mães intercessoras. 
  
 A coordenação do Desperta Débora é simples, sem burocracia, mas 
devemos caminhar em concordância e união. Somos muitas coordenadoras e 
devido a imensidão do alcance deste Ministério, faz-se necessário uma 
organização. Este manual, nos norteará para que possamos estar juntas, num 
mesmo propósito e deixando o Espírito Santo ajustar o que for preciso às 
necessidades de cada lugar. 
 
 As coordenadoras são extremamente essenciais para que o Ministério 
seja desenvolvido nas igrejas, cidades, estados e países. Independente do tipo 
de coordenação que você  exerça, você sempre  estará sendo o link da 
Coordenação Mundial com a Débora de uma igreja. E esta comunicação é muito 
importante para que tudo flua com facilidade dentro do Ministério. 
 
 O Desperta Débora é um Ministério de oração, cujo alvo é despertar 
milhares de mães comprometidas em orar 15 minutos diários para que Deus 
opere um despertamento espiritual sem precedentes na história da juventude 
mundial.  

 
 Quem são as Déboras? São mães intercessoras, biológicas, 
adotivas ou espirituais, de qualquer denominação, comprometidas a orar 
diariamente por seus filhos e por uma Geração Compromisso.  
 
  



                   Manual da Coordenadora do Desperta Débora 
                       ---------------------------------------------------------------- 

5 

 

 
 

 
 
É o Pastor Marcelo Gualberto da Silva, Diretor da Mocidade Para Cristo do 
Brasil (MPC), um dos fundadores do Ministério Desperta Débora que possui 
esta responsabilidade. 
 

 
Coordenadora Nacional: Hélida Paixão 
Assessor Administrativo Financeiro: Antonio Oscar Gripp Paixão 
Coordenação de Treinamento: Adriana Rosa  
Projeto Sinfonia de Amor: Iara Silvia 
Criação de Materiais: Francine Kötter 
Equipe Pastoreio: Eliene Guedes e Teka Cassab 
 
Coordenadoras Regionais: 
Norte: Simone Laurent Figueiredo 
Nordeste:Aurea Ximenes, Gildene Alves e kalina Elizabete 
Sudeste: Pra Alvani Miranda 
Centro -Oeste: Marlene Vieira 
Sul: Francine Ribas 
 
Coordenadora de Estado 
  
Coordenadora de Cidade  
 
Coordenadora de Igreja:  Escolhida pelo pastor para coordenar  o Ministério 
Desperta Débora na igreja local. 
 
DÉBORAS: São as mães biológicas, adotivas ou espirituais,  intercessoras, 
desafiadas a orar 15 minutos todos os dias por uma Geração Comprometida 
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com Deus, com a Sua palavra e com a obra missionária, a começar por seus  
filhos. 
 

 
 
O Ministério Desperta Débora no mundo, exceto o Brasil,  está dividido em 
áreas de acordo com o idioma: 
              
 -Coordenadora  Internacional Geral: Hélida Paixão 
 
-Área de Déboras de idioma Espanhol: Coordenada por Silvia Brynjolfson 
que reside no Canadá e também coordena o Ministério em seu país apoiada 
pela Mocidade Para Cristo do Canadá.  
 
-Área de Déboras de idioma Inglês: Coordenada por Saskia  Van Helden 
que  reside na Holanda, e também coordena o Ministério em seu país. É 
responsável pela Europa e é apoiada pela Mocidade Para Cristo da Holanda. 
 
-Área de Déboras de idioma Português: Coordenada por Hélida Paixão e 
sua equipe, Eliene Guedes, Teka Cassab e Maria Amélia Lobo Pires, 
responsáveis pelos cuidados pastorais e treinamento respectivamente.  
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Em  primeiro lugar, uma coordenadora de Igreja deve ser uma 
mulher de oração, com capacidade de liderança, motivadora 
e com conhecimento básico de informática. Será uma 

promotora entusiasta do Ministério Desperta Débora em sua 
igreja. Qualquer pessoa  pode ser uma coordenadora, desde que 
seja nomeada pelo pastor de sua igreja. Após escolhida pedimos 
à igreja, se possível enviar-nos por email, o seu nome  e 

contatos para que possamos cadastrá-la. 
 
É aconselhável  termos uma equipe na liderança do Desperta Débora nas 
igrejas, podendo ser a partir de  duas pessoas, ou quantas pessoas a igreja 
determinar. Uma motiva e ajuda a outra nas tarefas e tudo fica mais fácil. 
 

 
 
Uma coordenadora de igreja é o link inicial entre as “Déboras” de sua igreja e 
a coordenação da Cidade, Estado e País e Coordenação Mundial conforme o 
nosso organograma.  
 
Suas funções basicamente são: 
 
1. Manter as “Déboras” informadas do que acontece no Desperta 
Débora em geral. É estimulante saber que fazemos parte de um grupo mundial 
de intercessoras e conhecer os testemunhos. 
  
2. Manter as “Déboras” de sua igreja motivadas a orar. Promovendo 
para isso, reuniões e eventos  envolvendo  novas mães constantemente .  
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Cada igreja tem a sua própria realidade. Ore, seja criativa e sempre desafie as 
mães a nunca desanimarem. Algumas sugestões:  
 
1. As mães podem encontrar-se aos domingos, alguns minutos antes de 
iniciar o culto. Este período de oração pode ser de 15 minutos. 
 
2. As mães podem se encontrar também uma vez ao mês ou por semana 
na igreja, ou em um lar (sempre com o conhecimento do pastor da Igreja). 
Interessante reservar um tempo para oração e outro para comunhão, em dia e 
horário propício para a maioria. Somente sugerimos que não deixe um espaço 
maior que um mês entre as reuniões, pois o entusiasmo das mães vai se 
esfriando. 
 
3. Se a igreja já possui sua agenda muito movimentada para incluir mais 
uma reunião, podemos pedir autorização do pastor para fazermos um clamor 
pelos nossos filhos e por uma Geração Comprometida com Deus em algumas 
das reuniões existentes. 
 
4. Ore e peça a orientação de Deus sobre o que irá manter as mães de 
sua igreja motivadas dentro do compromisso assumido de orar 15 minutos 
todos os dias por seus filhos e por uma Geração Comprometida com Deus. 
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Programe-se para falar em sua igreja regularmente e de 
maneiras diferentes sobre a importância de orar pelos filhos e 

pela juventude mundial. Sempre com autorização prévia de seu 
pastor. Aqui estão algumas ideias: 

 
a-  Utilize a comunicação de sua igreja aos domingos para convidar para as 
reuniões. 
 
b-  Utilize as mídias da igreja convidando para que as mães façam  parte do 
grupo de guerreiras intercessoras de sua igreja. 
 
c-  Promova um grupo por Whatsapp entre as “Déboras” de sua igreja. Esta 
ferramenta pode estar à disposição dos filhos da igreja para  pedirem  oração 
por qualquer motivo que necessitem, ou para as mães compartilharem seus 
pedidos de oração. Utilize também para enviar avisos e passar mensagens de 
estímulo. 
 

 
 
a. Não desmotive as mães com queixas ou criticas. Nunca as obrigue ou 
constranja a preencher a ficha de compromisso. 
  
b. Não exalte o nome “Desperta Débora”. Ele é somente uma estratégia de 
Deus para unir as mães em oração por seus filhos e pela juventude mundial. O 
que transforma as vidas e opera milagres é Deus.  
 
c. Nunca discrimine as mães que não podem  participar das reuniões pois 
esta não é uma exigência do Ministério. O compromisso principal é orar 15 
minutos diariamente. As  reuniões são somente uma maneira de mantê-las 
motivadas e não de exercer controle sobre elas. 
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d. Ao receber as fichas de compromisso preenchidas pelas mães, digite 
em um  banco de dados, este será o seu cadastro para futuras comunicações. 
E as envie para o escritório nacional para serem inseridas no Cadastro Geral 
(despertadeborasecretaria@gmail.com). Somente as envie sob a permissão 
de seu  pastor. 
  
e. Se possível não se isole do Ministério e das coordenadoras de outras 
igrejas. É muito saudável realizar encontros para trocarem experiências e 
orarem juntas. 
 
f. Se for necessário deixar o cargo de coordenadora por motivos de força 
maior, por favor,  se possível treine alguém para substituí-la.  
 
g. Faça Discípulos, não trabalhe sozinha, forme uma equipe. 
 
IMPORTANTE: Sempre peça autorização de seu pastor para tudo o que fizer. 
 

 
 

 
Para manter a chama da intercessão acesa, motivar as mães, dar espaço para 
que compartilhem lutas e vitórias. 
 
Para estender o convite às novas mães dando a elas a oportunidade de 
conhecer o Ministério. 
 

 
- Definir um dia e local 
- Orar pela definição do tema da reunião 
- Elaborar um programa 
- Dividir entre as mulheres algumas tarefas que forem  necessárias 
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- Divulgar a reunião através de vários meios de comunicação ao seu 
alcance 

- Escolher uma pessoa para dirigir a devocional 
- Decidir quem vai dirigir a reunião 
 
 
 

 
 
Sugestão de 1 hora de reunião: 
 
1- Uma rápida palavra de boas vindas -5 minutos 
 
2- Momento de louvor (uma música ou duas no máximo) -5 minutos 
  
3-Devocional -15 a 20 minutos- Leitura da Palavra  e  Ministração ou Leitura 
da Palavra e Testemunho*   
 
*sugerimos que tome ciência do conteúdo do testemunho antes da reunião 
 
4- Oração, muita, muita oração! Esse é o motivo do encontro. Ocupe ao 
menos 30 minutos, 50 % do tempo da reunião neste item. Dividir as mães em 
pequenos grupos dando oportunidade a elas de exporem seus pedidos de 
oração neste momento. Faça um clamor específico pelos filhos e por uma 
Geração Compromisso um dos alvos das orações das "Déboras" (página 18). 
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MODELO 1 

 
 

DESPERTA DÉBORA! 
 
 

Seus filhos clamam por orações! Você, mãe, mulher, junte-se a nós na 
próxima reunião do Ministério Desperta Débora, dia____/_____/_______, 
às____hs,na Igreja___________________________Telefone__________ 
Estaremos orando pelos nossos filhos e pela juventude mundial. Será uma 
alegria encontrá-la lá. 
 
 

 
 
MODELO 2 

 
UM CONVITE PARA AS MÃES 

 
O Ministério Desperta Débora já reune  mães intercessoras  em todo 
mundo. Nós mulheres estamos orando diariamente pelos nossos filhos 
biológicos, adotivos ou espirituais e pela juventude mundial. Venha juntar-
se a nós! A nossa próxima reunião será dia___/___/____, às____hs,  
(local com telefone)___________________________________________
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MODELO 3 

 
VENHA ORAR CONOSCO! 

 
Gostaria de juntar-se a um grupo de mães intercessoras? Venha participar 
da próxima reunião do Ministério Desperta Débora, dia___/____/____, 
às____hs,na Igreja___________________Telefone_________________.  
Este é um Ministério indenominacional que tem mobilizado mulheres em 
todo o mundo para intercederem pelos seus filhos e por uma Geração 
Comprometida com Deus. 
  
Será uma alegria tê-la conosco! 
 
 
 
 
MODELO 4 

 
 

VENHA ORAR PELO SEU FILHO! 
 
 

Você já pensou que seu filho precisa de oração? Venha conhecer este 
Ministério de mães intercessoras. Nossa próxima reunião será 

dia___/____/___, às___hs, na (se for em igreja colocar o nome),       
Rua______________________________________Telefone________ 
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- A coordenadora deverá chegar ao local da reunião com pelo menos 15 
minutos de antecedência, permanecendo até o término da mesma. Quando 
houver algo que a impeça, envie uma das auxiliares, nunca cancele uma 
reunião sem um motivo justíssimo.  
 
 

- Incentive cada mãe a trazer mais uma amiga não cristã na 
reunião seguinte, não esqueça que o Desperta Débora é um 

Ministério e tem o caráter evangelístico. Nenhuma mãe se 
nega a ir em uma reunião para orar por seu filho. 

 
  
- Comece e termine no horário marcado para que as mães possam organizar 
suas agendas. É preciso estabelecer uma programação prévia para que o 
horário seja cumprido, mas não esqueça, permita que o Espírito Santo 
conduza cada detalhe desse momento.  
 

 
- Jamais desmotive uma mãe, fale com amor e paciência, carinho, encoraje-a, 
não faça cobranças, mostre sempre como a presença dela é importante. 
 
 
- Seja criativa, as reuniões devem ser dinâmicas, interessantes e todas devem 
ter a oportunidade de orar nos pequenos grupos. É preciso tornar estes 
momentos agradáveis. Coloque 2 a 2, 3 a 3, no máximo 4 a 4 para orarem 
juntas, isso as aproximará.  
 
 
- Não se preocupe se o grupo for pequeno ou grande, a motivação deverá ser 
a mesma e com certeza o Espírito Santo dará estratégias para que esse 
momento seja uma bênção. 
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- O local da reunião do Desperta Débora poderá ser na igreja ou em outro 
local , desde que tenha a permissão do pastor para realiza-la fora da igreja, 
como a reunião no lar, por exemplo. 
 
- Sugerimos que você imprima e envie este manual para o seu pastor para que 
ele conheça o ministério Desperta Débora com mais detalhes. É importante 
que ele saiba o que temos compartilhado com você e sobre como atuar com 
excelência como coordenadora de sua igreja. 
 
 
Caráter indenominacional- É permitido a qualquer igreja cristã independente 
da denominação  implantar o Ministério Desperta Débora. 
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O Ministério tem se expandido para Honra e Glória de Deus. Devemos fazer 
tudo com muito zelo e ética cristã,  prestando a atenção em  pontos 
básicos descritos abaixo. 
 
Ao ser convidada para implantar o Desperta Débora em outra 
igreja siga os seguintes passos: 
 
1- Peça a benção de seu pastor para  ir efetuar a implantação. 
 
2- Entre em contato com a coordenadora da cidade onde a igreja se 
encontra. 
Converse com ela e decidam entre vocês quem irá realizar a implantação. Se 
não houver coordenadora na cidade, procure a coordenadora do Estado, 
Região ou do País, nesta sequência. 
 
*NÃO há uma regra que somente a coordenadora da cidade pode implantar na 
cidade que coordena. A Coordenadora de Cidade deverá ser comunicada 
desta implantação antes dela ser efetuada. 
  
3- Envie  o nome da igreja e o nome da coordenadora escolhida pelo 
pastor da igreja onde houve a implantação à coordenadora da 
Cidade/Estado/Região/País/Mundo (nesta sequência) para que ela coloque 
em seu banco de dados. 
 
4- Ao receber um convite para implantação por parte de alguma igreja, a 
coordenadora de Cidade, Estado ou Regional, deverá realizar  um contato 
com o pastor para esclarecer todas e quaisquer duvidas que ele tenha sobre o 
ministério que ele está autorizando dentro de sua igreja. Este contato poderá 
ser realizado pessoalmente ou por telefone. 
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Um despertamento 

missionário dos jovens 

para o resto de suas vidas, 

significa se tornar um 

um missionário  

em seu local de trabalho, 

em sua escola,  

 missionário em outra 

cultura,  

ou um mantenedor de 

missões. 

 

 

Significa tornar-se  um 

jovem, da "GERAÇÃO 

COMPROMISSO" com 

Deus e com Sua obra. 
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a- Toda arrecadação financeira do Ministério Desperta Débora proveniente de 
saldos de eventos, doações, parcerias, patrocínios e outros, serão revertidos 
para o próprio Ministério. Em nenhuma circunstância haverá lucro pessoal 
sobre esses valores arrecadados.  
 
b- Nas reuniões do Desperta Débora não se faz recolhimento de ofertas com 
finalidade de serem enviadas para o Ministério, Escritório Nacional e/ou 
Regional e/ou Cidades. Se por premissa da igreja houver recolhimento de 
oferta durante a reunião, o valor deverá ser integralmente entregue à 
tesouraria da igreja local, que definirá onde este valor será investido.  
 
 
 
 
 
 
c- Não é permitida a venda de qualquer material nas reuniões do Ministério 
Desperta Débora.  
.  
Vendas de material com o logo do Desperta Débora serão exclusivas do site 
do Desperta Débora e da coordenação Geral, que se reserva o direito de 
comercializar  materiais em eventos Desperta Débora ou da Mocidade Para 
Cristo, para a manutenção do Ministério. 

TODO O TRABALHO REALIZADO NO E PARA O 
MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA, SERÁ FEITO DE 
FORMA VOLUNTÁRIA, NÃO GERANDO QUALQUER 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A MISSÃO  MOCIDADE 
PARA CRISTO DO BRASIL OU COM A IGREJA A QUAL 
VOCÊ PERTENCE. 

IMPORTANTE: As igrejas que decidirem desenvolver o 
Ministério Desperta Débora não assumem  nenhum 

compromisso financeiro com o Ministério . 
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Caso haja o desejo de alguma "Débora" em contribuir voluntariamente com o 
Ministério, ela poderá fazê-lo através do Projeto "Sinfonia de Amor" ou 
diretamente na conta da Mocidade Para Cristo do Brasil.  
 
O "Projeto Sinfonia de Amor" é uma contribuição espontânea de foro individual 
de cada "Débora" que assume uma contribuição mensal como oferta ao 
ministério Desperta Débora. O valor e a forma de pagamento é estipulada pela 
própria "Débora". 
 
O Projeto Sinfonia de Amor tem este nome por que não se faz uma sinfonia 
com uma só nota musical. E o ministério não é mantido por uma só pessoa, 
mas, por aqueles a quem Deus toca para ofertar voluntariamente. 
 
Qualquer interesse entre em contato com o escritório do Desperta Débora 
despertadeborasecretaria@gmail.com, WhatsApp: (83) 99966-7765.  
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Todo evento ou atividade que for ser cobrado deverá ter 
aprovação prévia da Assessoria Administrativa Financeira do 

Desperta Débora antes de ser realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Após a realização deste evento, deverá ser enviado ao mesmo email, 
eventoddautorizacao@gmail.com, uma última prestação de contas. Ele deve 
ser conferido e assinado por uma comissão de três responsáveis. 
 
O excedente financeiro deverá ser totalmente enviado ao escritório do 
Desperta Débora. 
 
Nenhum evento que seja realizado em nome do Desperta Débora e que seja 
devidamente autorizado conforme as normas acima, terá o seu lucro 
direcionado a qualquer outro objetivo que não seja o próprio Ministério 
Desperta Débora e a Mocidade Para Cristo. 
 

  

Um orçamento de previsão de gastos deverá ser enviado ao 
email: eventoddautorizacao@gmail.com  com  antecedência de 

no mínimo 90 dias para a análise.  
 
E somente poderá ser realizado após a aprovação 
deste orçamento. 
 

Todos os eventos do Desperta Débora deverão ser 
realizados prioritariamente sem custo. 
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As camisetas são um outdoor do ministério e por este motivo 
serão também vendidas no site do Desperta Débora, 
www.despertadebora.com.br, em sites de empresas 
parceiras autorizadas, em eventos realizados pela Liderança 
Nacional ou com autorização da mesma. O objetivo do ministério 
é servir as Déboras fornecendo uma camiseta a baixo custo. 
Nosso foco não está na venda das camisetas. Reiteramos que 
o objetivo do ministério é a oração. 
 
O objetivo principal da venda de camisetas e outros produtos afins do 
Desperta Débora no site do Desperta Débora ou em sites de empresas 
parceiras é a divulgação do ministério e não somente gerar lucro financeiro. O 
site estará sempre atendendo às necessidades das Déboras. 
 
A confecção e/ou a distribuição de camisetas com a logomarca do Desperta 
Débora é exclusiva da liderança Geral do ministério. 
 
Em qualquer âmbito, seja em reunião ou grupo de WhatsApp do Desperta 
Débora não haverá venda ou repasse, mesmo a preço de custo, de qualquer 
camiseta com ou sem a logomarca do ministério Desperta Débora. 
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.   

 
 
Podemos receber patrocínios, exceto patrocínio político. O Ministério 
Desperta Débora não se compromete ou se envolve com  partidos políticos ou 
qualquer entidade envolvida com partidos políticos. 
 
Qualquer tipo de parceria, convênio, patrocínio deverá ser levado à 
apreciação da Coordenação Geral do Ministério Desperta Débora através do 
email da secretária, despertadeborasecretaria@gmail.com e somente pode 
ser efetivado após aprovada.  
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A artista Lindsay Azambuja  desenhou a logomarca do Ministério Desperta 
Débora. Ela buscou sua inspiração no sol que nasce todos os dias como deve 
ser o nosso compromisso diário de orar por nossos filhos. 
 
Também estão presentes em seu desenho, as montanhas de Minas Gerais, 
Brasil, onde começou o Ministério. Ao mesmo tempo vemos o perfil de uma 
Bíblia que é a base de nossa fé e prática. 
 
Outras variações  do logo poderão ser idealizadas pela Coordenação Geral do 
Ministério Desperta Débora. Somente com autorização da Coordenação Geral 
do Ministério Desperta Débora é que qualquer alteração poderá ser realizada. 
 
As Déboras do Canadá fizeram uma outra perspectiva da mesma arte. Houve 
grande aprovação por parte da Coordenação Geral. Esta logomarca passou a 
ser usada amplamente pelas Déboras de idioma Espanhol. 
 
As Déboras de idioma Inglês usam a variação da logomarca com um casal no 
sol pois, na Europa, os pais se juntam às mães e oram por seus filhos e por 
uma Geração comprometida com Deus. Ali na Europa as igrejas não são tão 
numerosas e  muitas vezes não comportam Ministérios distintos para as mães 
e os país.  
 
Fonte da Logomarca: Avant Garde BK BT ( caixa alta) 
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a- Qualquer tipo de publicidade e marketing que envolva o nome e/ou a marca 
Desperta Débora em camisetas, bolsas, rádio, televisão, imprensa, cartazes, 
folhetos, folders, outdoors, placas, pinturas em muros (só com a autorização 
expressa do dono do imóvel), músicas e outros, deverá ser levado ao 
conhecimento de seu pastor e da Coordenação Geral. 
 
b- A Logomarca ou o nome do Desperta Débora são patenteados pela 
Mocidade Para Cristo do Brasil (MPC) e para serem usados em objetos e 
comercializados deve ter a autorização por escrito da MPC para fazê-lo. Nada 
pode ser vendido com a logomarca ou nome do ministério Desperta Débora 
sem esta autorização, mesmo que a venda seja um repasse sem lucro. 

 

 

 

 
 
É o Diretor Executivo da Mocidade para Cristo do Brasil. Ele é responsável 
pela direção do ministério Desperta Débora no mundo. Ele se reporta ao 
Conselho da Mocidade Para Cristo do Brasil (MPC). 
 
É o coordenador de todo o ministério Desperta Débora, responsável pelas 
principais decisões relativas ao funcionamento do Desperta Débora. 
 
Ao Coordenador Geral se reportam todas as coordenações, desde a 
Coordenação Nacional,  Regional e demais coordenações.  
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Escolhida pelo Coordenador Geral. Dirige o ministério a nível 
nacional.  

 
Reporta-se ao Coordenador Geral. A ela se reportam as 
Coordenadoras Regionais e demais coordenadoras. 

 
É o link entre o Coordenador Geral e as Coordenadoras Regionais, de Estado,  
de Cidade e de Igreja. 
 
Toda a direção do ministério no Brasil fica a seu cargo. A coordenação 
Nacional, através de seu setor financeiro, deverá enviar prestação de contas 
mensalmente para o setor contábil da Mocidade para Cristo do Brasil quando 
houver qualquer movimentação financeira.  
 
Está sob a sua responsabilidade a administração do escritório nacional. 
 

 
 
Escolhido(a) pelo Coordenação Nacional e a  representa junto a todas as 
coordenadoras Regionais, Estaduais, de Cidade e de Igreja. É o link da 
Coordenação Nacional  e o ministério Desperta Débora Nacional. 
 
A função de Assessor(a) Ministerial é opcional da Coordenação Geral e 
Nacional. Só é instituída caso o Coordenador Geral ou Nacional decidem 
nomea-lo(a), se perceberem esta necessidade. 
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Escolhido pelo Coordenador Geral. Dirige o 
ministério fora do Brasil.  
 
Reporta-se ao Coordenador Geral. É o link entre o Coordenador Geral do 
ministério Desperta Débora e todas as coordenadoras de fora do Brasil. 
 
Toda a direção do ministério fora do Brasil fica a seu cargo. Anualmente envia 
um relatório ministerial ao Coordenador Geral e ao Conselho da Mocidade 
Para Cristo do Brasil.  
 

  

   Escolhidas pela Coordenação 
Nacional. São as coordenadoras 
responsáveis por assistir o 

desenvolvimento do ministério Desperta 
Débora em suas respectivas regiões, 
contatando as coordenadoras de Estado, 

Cidade e Igreja e coordenando as atividades da região. 

Cabe a elas a escolha das Coordenadoras Estaduais e  de Cidade. A ela 
deverão se reportar as demais coordenadoras (Estado, Cidade, Regional de 
Cidade, caso haja, e Igreja).  

Se reportam à  Coordenação Nacional e ao Coordenador Geral. 

 Tem como suas principais funções: 

- Escolher as coordenadoras dos Estados e de Cidade. 

- Agendar  e organizar os eventos em sua região que envolvam a maioria das 
coordenadoras Estaduais e/ou de Cidades. 
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- São responsáveis pela união das coordenadoras de sua região para que 
todas as coordenadoras tenham o mesmo agir em relação ao ministério. 

-São responsáveis pelo treinamento das coordenadoras Estaduais e de 
Cidade quanto as normas vigentes do Ministério Desperta Débora. 

- Manter as coordenadoras de Estado e de Cidade informadas dos eventos do 
Desperta Débora, retiros, congressos, e comunicações da Coordenação Geral 
e Nacional. 

- É a ponte entre a Região e a Coordenação Nacional  e Geral e as 
coordenadoras de Estado, Cidade e Igreja, e vice versa. 

Cada coordenadora Regional deverá divulgar  e orientar junto às 
coordenadoras de sua região  o “Projeto Sinfonia de Amor” para contribuição 
pessoal e voluntária ao Ministério Desperta Débora, pois esse será o único 
projeto que levantará o sustento do Ministério. 

- Responsável por manter atualizada a agenda de  eventos em toda região 
pela qual é responsável. Quando houver algum evento esta coordenadora 
escolhe as comissões organizadoras para efetivar o mesmo. 

 -Autorizar o uso da logomarca do “Desperta Débora” pelas "Déboras" e 
coordenadoras de sua região.  

 - Deverá enviar o relatório da região semestralmente para a Coordenação 
Nacional. 

 - Recebe as Fichas de Compromisso da sua região preenchidas e as 
encaminha devidamente digitadas na planilha oficial para a secretária do 
Desperta Débora Nacional para que sejam colocadas no cadastro nacional.  

- Recebe a “carta de indicação da coordenadora" ou o email de indicação da 
coordenadora dos pastores das igrejas ou das coordenadoras de Cidade e 
Estado e a envia para o escritório nacional após atualizar o seu cadastro 
regional.  

-Antes de assumir a coordenação da região ela  deve sempre procurar o  
pastor da igreja da qual é membro para informá-lo sobre o seu desejo de servir 
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a Deus como Coordenadora Regional e falar sobre o seu convite para  
coordenar o ministério Desperta Débora  na Região e solicitar a permissão de 
seu pastor para fazê-lo. Sem a benção do pastor da igreja a que ela é membro 
não poderá aceitar esta função. 

 

 
 
Escolhida pela Coordenadora Regional é responsável pela 
divulgação do Desperta Débora em seu Estado.  Auxilia a 
coordenadora Regional a difundir e organizar o Ministério 
Desperta Débora  e seus eventos em todo o seu Estado.  
 
A Coordenadora Estadual é o contato entre  a Coordenação Regional o seu 
Estado.  
 
Se reporta inicialmente à Coordenadora Regional e quando houver 
necessidade se reporta à Coordenação Nacional e Geral.  
 
Dependendo do tamanho do estado e da necessidade, a Coordenadora 
Regional  juntamente com a Estadual, poderá dividi-lo por regiões, colocando 
coordenadoras auxiliares.  
 
Tem como suas principais funções: 

- Encaminha os cadastros das cidades devidamente digitados na planilha 
oficial à Coordenação Regional  mantendo a coordenadora Regional sempre 
atualizada.  

  
- Deve enviar um relatório geral à Coordenadora Regional a cada semestre.  
 
- Organiza os eventos estaduais juntamente com a Coordenação Regional e 
Nacional.  
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-Cada Coordenadora Estadual deverá divulgar  e orientar junto às 
coordenadoras do seu Estado,  o “Projeto Sinfonia de Amor” para contribuição 
pessoal e voluntária ao Ministério Desperta Débora, pois esse será o único 
projeto que levantará o sustento do Ministério. 
 
A Coordenadora de Estado deve sempre procurar o pastor da igreja da qual é 
membro para informa-lo sobre o seu desejo de servir a Deus como 
Coordenadora no estado, falar sobre o seu convite para  coordenar o 
movimento no Estado e solicitar a permissão de seu pastor para fazê-lo. Sem 
a benção do pastor da igreja a que ela é membro não poderá aceitar esta 
função. 
 

 

Escolhida pelas coordenadoras Regionais juntamente com 
as Estaduais. 

Tem como suas principais funções: 

-Divulgar o ministério em outras igrejas que ainda não o 
conhecem. É auxiliada nesta tarefa pelas coordenadoras de Igreja que 
devidamente autorizadas por seus pastores, poderão auxilia-la na implantação 
do ministério na cidade. 

-Dar assistência às igrejas onde já existe o Desperta Débora. Repassando a 
elas as orientações da Coordenação Estadual, Regional e Nacional. 

-Ela é o elo de ligação entre a coordenadora de Estado e sua cidade e o elo 
de comunicação entre as igrejas e a Coordenadora Estadual. Na falta de uma 
Coordenadora Estadual se reportará diretamente a Coordenadora Regional 
devendo enviar à Coordenadora Estadual todos os contatos de 
Coordenadoras de Cidade sob sua coordenação. 

-Ficará sob sua responsabilidade uma reunião periódica  de preferência 
mensal com a participação de todas as igrejas de sua cidade, devendo 
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agendar com antecedência este calendário para repassa-lo às igrejas para 
que não haja conflito com as agendas das igrejas de sua cidade. 

-Presta relatório de eventos (calendário) de todos os eventos organizados em 
sua cidade. 

-Ela poderá receber um convite de implantação vindo diretamente de um 
pastor, ou ser convidada por alguém da igreja. Neste caso ela entrará em 
contato primeiramente com o pastor da igreja em questão para confirmar o 
convite e sugerir como fazer para iniciar o ministério em sua igreja. 

-Cada coordenadora de Cidade deverá divulgar junto as coordenadoras de 
sua cidade,  o “Projeto Sinfonia de Amor” para contribuição pessoal e 
voluntária ao Ministério Desperta Débora, pois esse será o único projeto que 
levantará o sustento ao Ministério. 

- A Coordenadora de Cidade deve comunicar à Coordenadora Estadual sobre 
a divisão de área de sua cidade e quem são as coordenadoras escolhidas 
caso haja a necessidade desta subdivisão. 

-Solicitará ao pastor onde fizer uma implantação a indicação da mulher ou 
equipe que será  a(s) coordenadora(s) da igreja. 
  
- Pedir ao pastor da igreja que está iniciando o ministério Desperta Débora que 
lhe envie uma carta ou email de indicação da Coordenadora de Igreja por ele 
escolhida,  e envia esta carta ou email para a Coordenadora Estadual.  
 
- Manter um contato permanente com as Coordenadoras de Igreja, para 
manter a comunhão, instrução e  para motiva-las a seguir adiante e a 
compartilhar entre as igrejas as estratégias que têm experimentado dentro do 
ministério e que têm dado bons frutos. 
   
*Importante: a implantação do ministério Desperta Débora nas igrejas não é 
responsabilidade exclusiva da coordenadora de Cidade. Qualquer 
Coordenadora de igreja, Estado ou Regional pode apresentar e implantar, só 
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tendo o zêlo de comunicar à Coordenadora de Cidade e esta, comunicar à 
Coordenadora  de Estado sobre a implantação. 
 
A Coordenadora de Região, de Estado e de Cidade deve sempre procurar o 
pastor da  igreja da qual é membro para informar sobre o seu desejo de servir 
a Deus como Coordenadora de sua cidade e falar sobre  o seu convite para  
coordenar o movimento na Cidade e solicitar a permissão de seu pastor para 
fazê-lo. Sem a benção do pastor da igreja a que ela é membro não poderá 
aceitar esta função. 

 

 

Em grandes cidades é criada uma Coordenadora de uma 
Região da cidade para agilizar a divulgação do Ministério 
Desperta Débora na mesma e facilitar a comunicação 
entre a Coordenação Regional e as igrejas.  

Este tipo de coordenação só é designada pela 
Coordenadora de Cidade caso haja a necessidade em 
dividir tarefas por causa da grande dimensão do espaço a ser 
trabalhado. 

Em caso de cidades menores não é necessário ter esta sub divisão. 

Suas responsabilidades são iguais às funções de uma Coordenadora de 
Cidade. 
 
Ela se reporta à coordenadora de sua cidade. 
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Esta coordenadora será escolhida pelo pastor da própria 
igreja que enviará um email da indicação desta coordenadora  
à coordenadora de Cidade/Estado, que repassará ao Escritório 
Nacional.  
 
Na falta de uma Coordenadora de Cidade se reportará diretamente a 
Coordenadora Estadual.  
 
Ela será o contato entre a Coordenação de Estado/Cidade e as mulheres de 
sua igreja.  
 

Tem como suas principais funções: 

 
-Esta será responsável por organizar a reunião de oração mensal, quinzenal 
ou semanal de sua igreja. A frequência das reuniões é de caráter local, 
dependendo da agenda da igreja e da disposição e disponibilidade das 
mulheres em participar da mesma. Sempre é saudável termos pelo menos 
duas irmãs com esta responsabilidade dentro de uma mesma igreja , para 
dividir as responsabilidades beneficiando assim o andamento das atividades 
programadas. 
 
-Ela fornece a ficha compromisso para as mulheres que querem se tornar 
“Débora” e após registra-las em seu próprio registro encaminha as fichas 
digitadas na planilha oficial à Coordenadora de Cidade  com autorização do 
pastor sobre esta remessa. 
 
Envia o calendários de eventos  do Desperta Débora de sua igreja à 
Coordenadora de sua Cidade ou região da cidade que se encontra caso haja 
esta coordenação. 
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Deve participar das convocações da Coordenadora da Cidade ou enviar uma 
representante não podendo sua coordenação ser omissa nessa 
representação.  
 
A Coordenadora de Igreja pode auxiliar a Coordenadora de Região de uma 
cidade ou a Coordenadora de Cidade a implantar o ministério Desperta 
Débora em sua cidade. Para isso ela deverá ter a devida aprovação de seu 
pastor para realizar esta implantação e necessita também comunicar 
anteriormente a Implantação à Coordenadora da Região de sua cidade ou à 
Coordenadora de Cidade sobre o convite e decidir com esta coordenação 
quem irá realizar a implantação. 
 
Caso faça alguma implantação ela irá comunicar imediatamente após a 
implantação à Coordenadora de Cidade qual o nome da igreja implantada e 
dar a ela o contato do pastor desta igreja e o nome e contato da coordenadora 
da igreja escolhida pelo pastor da igreja, para que a Coordenadora de Cidade 
siga realizando o seu trabalho junto àquela igreja. 
 
 

 
 

Escolhido(a) pelo Coordenador Geral. Ele (ela) se reporta à Coordenação 
Nacional e ao Coordenador Geral. 
 
Suas principais funções: 
- Aprovar os eventos do Desperta Debora que envolvam custos. A ele (ela) 
deverão ser encaminhadas todas as solicitações das Coordenadoras do 
Desperta Débora conforme o descrito na página 19 deste manual. 
 
- Enviar prestação de contas mensalmente para o setor contábil da Mocidade 
para Cristo do Brasil quando houver qualquer movimentação financeira dentro 
do mês.  
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É importantíssimo que todas as coordenadoras Regionais, de 
Estado, Cidade e de Igreja  ou alguém da sua equipe tenha 

um endereço de email e o envie para o cadastro nacional. O 
email será a nossa principal forma de comunicação entre toda a 

liderança do Desperta Débora.  
 
Frente a um convite para implantação por parte de alguma igreja a 
coordenadora de Cidade, Estado ou Regional, deverá realizar  um contato 
com o pastor antes de efetivar a implantação para esclarecer todas e 
quaisquer duvidas que ele tenha sobre o ministério que ele está autorizando 
que aconteça dentro de sua igreja. Este contato poderá ser realizado 
pessoalmente ou por telefone. 
 
As Coordenadoras eleitas pelo seus pastores, entram no cadastro de 
coordenadoras e recebem informações periódicas que sempre deverão 
repassar para as demais coordenadoras ou às Déboras. 
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Importante: 
Nós não temos cargos, temos responsabilidades e como coordenadoras 
nomeadas pelo ministério e abençoadas por nossos  pastores, devemos 
exercer com zêlo e temor diante de Deus , como a Palavra de Deus nos 
ensina. 
 

"E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,  
como ao Senhor, e não aos homens," 

Colossenses 3:23 

 
Em caso de impossibilidade de continuar com a responsabilidade que assumiu 
em uma coordenação do ministério Desperta Débora, pedimos que organize 
sua saída: 
 
- Envie os documentos referentes à sua função para a coordenação a qual 
você se reporta.  
 
- Prepare alguém para te substituir.  
 
- Ao entregar a sua responsabilidade deixe claro para sua equipe que a nova 
coordenação poderá trazer a equipe dela e que o ideal é que se dêm um 
tempo trabalhando juntas para se conhecerem e verificarem a possibilidade de 
trabalharem juntas. 
 
- Caso você não possa continuar exercendo a coordenação por motivo de força 
maior indique alguns nomes de pessoas que você conheça e que são aptas 
para assumir a sua responsabilidade. A coordenação Geral, ou Regional, ou de 
Estado poderá ou não acatar estas sugestões. 
 
- Peça ao seu pastor que por favor, oficialize o seu desligamento da 
coordenação do Desperta Débora, enviando e-mail para:  
despertadeborasecretaria@gmail.com, assim como ele realizou a sua 

indicação à coordenação do Desperta Débora quando você a assumiu. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/23+
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-Coordenador Geral: Pr Marcelo Gualberto  - mgualbertos@gmail.com 
 

 
-Coordenadora Nacional no Brasil:   
Hélida Paixão- despertadebora@gmail.com 
 
Assessor Administrativo Financeiro:  
Antonio Oscar Gripp Paixão - eventoddautorizacao@gmail.com 
 
Secretária: Katucha Lodi - (83) 99966-7765 
despertadeborasecretaria@gmail.com 
 
Coordenação da Região Norte:Simone Laurent Figueiredo - (92) 98119-1174 
 
Coordenação da Região Centro Oeste: Marlene Vieira - (61) 99982-2537 
 
Coordenação da Região Sul: Francine Ribas - (49) 99179-6856 
 
Coordenação da Região Sudeste: Pra Alvani Miranda - (31) 99198-7678 
 
Coordenação da Região Nordeste:  
Aurea Ximenes - (83) 99922-4403  
Gildene Alves - (86) 99981-9712   
Kalina Elizabete – (79) 99192-9839 
 
Coordenação Nacional de Treinamento: Adriana Rosa 
guimaraeserosa@gmail.com 
 

Criação de Materiais: Francine Kotter – (19)  99698-3090 
 
Projeto Sinfonia de Amor: Iara Silvia – (19)  99718-4879 

mailto:guimaraeserosa@gmail.com
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Coordenadoras de Estado: www.despertadebora.com.br/contato-lideranca 
 

 
 
Coordenadora Internacional Geral:  
Hélida Paixão - despertadebora@gmail.com 
 
Coordenação das Déboras de idioma Português: 
Hélida Paixão   
despertadebora@gmail.com 
 
Eliene Guedes - Cuidados Pastorais   
eliene.o.j.guedes@gmail.com 
 
Maria Amélia Lobo Pires-Coordenadora de Treinamento Internacional  
amelia.lobopires@gmail.com 
 
Coordenadora do Canadá e das Déboras Latinas: 
Silvia Brynjolfson  
 info@wakeupdeborah.net 
 
Coordenadora da Holanda, Europa  e das Déboras de idioma Inglês: 
Saskia Van Helden  
 wakeupdeborah@yfc.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:despertadebora@gmail.com
mailto:eliene.o.j.guedes@gmail.com
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