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Programa para alunos do 

Comprometidos com a 

Liberdade no Desafio Jovem. 

As vítimas de abuso lutam com 

varias questões difíceis. Vítimas 

de abuso na infância e 

adolescência carregam feridas 

profundas. O dano é físico, 

emocional, relacional, espiritual. 

O objetivo deste estudo é oferecer 

um ambiente, dentro de um 

contexto maior do discipulado 

cristão, aonde os ferimentos e o 

impacto do abuso sexual podem 

ser explorados de forma aberta e 

honesta. Tambem serve para 

expor o que Satanás fez  em 

segredo e na escuridão para a luz 

da Palavra de Deus, amor e cura. 

T520.02 Comprometidos com a Liberdade —Curso de Certificação 

Para Professor – Versão em Português 

Descrição do Curso 

O curso para certificação de professores é feito para 

treinar professores que moram fora dos Estados Unidos 

para usarem o programa de alunos do  Comprometidos 

com a Liberdade, o qual foi preparado para ser usado no 

programa educacional dos Estudos Pessoais para Novos 

Cristãos. 

Favor observar: O certificado de professor do 

Comprometidos com a Liberdade (CCL) é  necessário 

antes que se obtenha o material dos alunos do 

Comprometidos com a Liberdade para ser usado com seus 

alunos. 

 

Material Necessário para a Certificação de Professor 

O Formulário para Certificação de Treinamento para 

Professores do CCL deve ser preenchido e completado – 

ele irá guiar o professor através dos diferentes estágios do 

treinamento. Baixe a versão em Português deste 

formulario em www.iTeenChallenge.org Curso T520.02. 

 

Parte 1. Se você trabalha num centro do Desafio Jovem ou num ministério parecido, você 

deve ter a aprovação do diretor de seu ministério antes de começar este curso para 

treinamento de professores. 

Parte 2. Você deve participar de um seminario de Treinamento de Pessoal do 

Comprometidos com a Liberdade – OU – assistir/ouvir as palestras deste curso. 

Estas estão disponíveis em vídeo e em arquivos mp3 e podem ser baixadas em 

www.iTeenChallenge.org  curso #T520.01. Existe um livro de exercícios que 

acompanha estas palestras que você vai precisar baixar em www.iTeenChallenge.org 

Parte 3. Obtenha e leia o Manual dos Professores do Comprometidos com a Liberdade 
através do Global Teen Challenge. Você vai tambem precisar ouvir as palestras que 

o aconpanham. Estas palestras estão disponíveis em vídeo e arquivos mp3 em  

iTeenChallenge.org curso #T520.   

Parte 4. Leitura exigida: 

Abuso sexal: aconselhando vitimas, por Diane Langberg (em  Português)   

OU você pode ler os seguintes livros em Inglês: 

My Father’s Child, por Lynda Elliott e Vicki Tanner   

http://www.iteenchallenge.org/
http://www.iteenchallenge.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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On the Threshold of Hope:  Opening the Door to Hope and Healing for Survivors of 

Sexual Abuse, por Diane Langberg. 

Estes livros em Inglês podem ser adquiridos online ou em 

www.TeenChallengeUSA.com 

Parte 5: Reportando Abuso Sexual em seu estado/país:  Você deve receber treinamento 

basico sobre as leis em seu estado sobre reportar abuso sexual para as autoridades 

competentes. 

O seu ministério deve possuir tambem diretrizes por escrito no seu centro em como 

a sua equipe deve lidar com relatorios de abuso sexual no seu centro. Alguns 

exemplos destas diretrizes usados pelos centros do Desafio Jovem nos Estados 

Unidos estão disponíveis em www.iTeenChallenge.org no Curso T520.02. 

Após ter completado todo o trabalho relacionado com o formulario do Treinamento para 

Professores do CCL, envie o seu formulario e a informação adicional solicitada indicada na 

ultima pagina do formulario. 

 

Quando um professor de um centro local do Desafio Jovem terminar todo o trabalho referente 

ao formulario para certificação de professor do CCL, e seus formularios terem sido aprovados 

pelo Escritorio Nacional do Desafio Jovem do Brasil, então eles serão capazes de conseguir 

copias do programa para os alunos em seus respectivos centros. Estes manuais dos alunos 

podem ser adquiridos em se contatando o Desafio Jovem do Brasil no endereço abaixo. 
 

Desafio Jovem do Brasil 

Endereço: Rua Roma 465 - Lapa - São Paulo - CEP 05050-090 

www.desafiojovemdobrasil.com.br   

geral@desafiojovemdobrasil.com.br 
 

Se você tem perguntas sobre como receber a certificação para ministrar o programa do 

Comprometidos com a Liberdade, favor contatar o Desafio Jovem do Brasil no endereço 

citado acima. 
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