
ALPHA FILM SERIES
Recommended schedule  

for a University term

We are so excited to see students at University use the Alpha Film Series! This product is designed to be engaging 
and relevant to your context and we hope it makes Alpha more accessible to those on campus. Below is our 
recommended schedule for how to run Alpha over a University term. 

The idea is that you use this schedule of sessions within your term dates, including the weekend away. After your 
course ends, we then suggest following-up with your group, using the remaining sessions as a way to continue the 
conversation and cover all the content Alpha offers. 

To register your Alpha and download the Alpha Film Series for free, please head over to alpha.org/run.

Recommended schedule

Episode 1: Is there more to life  
than this?
Episode 2: Who is Jesus?
Episode 3: Why did Jesus die?
Episode 4: How can I have faith?
Episode 5: How and why should  
I pray?
Episode 6: How and why should I 
read the Bible?
Episode 15: Does God heal today?
Episode 16: What about the church?

Weekend away

Episode 8: Introduction to the 
Alpha Day/Weekend (Weekend 
introduction)
Episode 9: Who is the Holy Spirit? 
(Weekend talk 1)
Episode 10: What does the Holy 
Spirit do? (Weekend talk 2)
Episode 11: How can I be filled with 
the Holy Spirit? (Weekend talk 3)
Episode 12: How can I make the 
most of the rest of my life? (Weekend 
talk 4)

Follow up

Episode 7: How does God guide us?
Episode 13: How can I resist evil?
Episode 14: Why and how should I 
tell others?

alpha.orgstudents@alpha.org

Estamos extremamente contentes de ver tantos estudantes universitários a utilizar a série  
“Alpha Film Series”. Este produto foi desenvolvido para ser envolvente e adequado ao vosso 
contexto, e esperamos sinceramente que ele torne o Alpha mais acessível para os Universitários. 
Abaixo podem encontrar o plano recomendado que vos ajudará a fazer Alpha no contexto 
Universitário. A ideia é que este plano de todas sessões te ajude com as datas de início e de fim, 
incluindo o fim-de-semana. Depois do teu curso terminar, sugerimos que continues a acompanhar 
o teu grupo, e que ajudes cada estudante a continuar a sua caminhada de crescimento na fé.
Rgista o teu Alpha antes de começares, e acede gratuitamente a todos os materiais da série 
“Alpha Film Series” em cursos.alphaportugal.org (brevemente disponível)

Episódio 1: Há mais na vida para 
além disto?                                            
Episódio 2: Quem é Jesus?                                                                 
Episódio 3: Porque morreu Jesus?                                                     
Episódio 4: Como pos-
so ter a certeza da minha 
fé?                                   
Episódio 5: Orar, porquê e com
o?                                                         
Episódio 6: Ler a Bíblia, porquê 
e como?                                       
      

Episódio 7: Como é que Deus nos 
conduz?                                   
Episódio 8 (Fim-de-semana 1): 
Quem é o Espírito Santo 
Episódio 9 (Fim-de-semana 2): 
qual a sua ação?  
Episódio 10 (Fim-de-semana 3): 
Como posso ser cheio do Espírito 
Santo?   
Episódio 11 (Fim-de-semana 4): 
Como posso aproveitar bem o 
resto da minha vida?

Episódio 12: Como posso resistir 
ao mal?     
Episódio 13: Falar aos outros: 
porquê e como?                                                  
Episódio 14: Deus cura ainda 
hoje?                                                                       
Episódio 15: O que é a Igreja?  

Calendário Recomendado Fim - de - Semana Depois do Fim - de - Semana

alphaportugal.org

ALPHA FILM SERIES 

PLANO RECOMENDADO
PARA O ALPHA UNIVERSITÁRIOS


