Lisboa, 10 de dezembro 2019
Assunto: Promoção e inscrição para a Formação KID 2020
Prezados Pastores e respetivos Conselhos de Igreja,

Estendo-vos as minhas cordiais saudações, em nome dos Ministérios da Criança da União, desejando
sinceramente que no final deste ano «abundeis em esperança nas virtudes do Espírito Santo»
(Romanos 15:13) que nos renova o ânimo para este novo ano que se avizinha.
Eis chegado o momento para constituírem a equipa de 4 pessoas (Pastor + 3 pessoas) que representem
o vosso distrito pastoral na formação KID de 28/02 - 01/03. Relembro que esses nomes terão que ser
votados em Conselho de Igreja e, assim como tínhamos previsto, se for o caso, uma participação de 50
euros por pessoa (apenas para os irmãos que lhes seja de todo impossível pagar). Brevemente iremos
enviar-vos o programa com todos os detalhes, apenas realço que esta formação será na Publicadora
Servir como será anunciado no cartaz e na ficha de inscrição.
Nesta formação, o Pastor e as 3 pessoas do seu distrito pastoral estarão em formação conjunta e
intensiva de 28 de fevereiro até ao dia 01 de março. Tenham estas datas em consideração para se
organizarem para as viagens que poderão fazer em conjunto com os restantes elementos das equipas.
A UPASD terá à sua responsabilidade as deslocações que sejam feitas no carro do pastor e cuja despesa
seja relatada no relatório do obreiro.
Relembro que esta formação tem toda a pertinência no projeto de discipulado infantil para o
quinquénio. Tendo como método inerente, os pequenos grupos de mentores e pais discipuladores que
se desmultiplicam depois nas respetivas igrejas. Os pequenos grupos, a funcionar, pretendem atingir
as famílias dando formação em métodos de discipulado infantil que facilitam a transmissão de valores
espirituais pertinentes em áreas de crença adventista, relacionamentos e partilha de fé.
Sendo este projeto de suma importância para evangelizar as nossas crianças e adolescentes, ele
merece todas as nossas orações, às quais apelamos para que todo o processo se desenrole sob a ação
poderosa de nosso Deus.
Em anexo, enviamos o cartaz, como mais um elemento de promoção na igreja, a ficha de inscrição
preenchida a restituírem à União juntamente com a respetiva participação financeira até ao final de
Janeiro 2020. Relembro que daremos prioridade às 10 primeiras igrejas inscritas. Para qualquer
questão por favor, contactem-nos. Estaremos à escuta de todas as vossas sugestões.
Que a paz e a graça de Jesus repousem sobre os nossos corações enquanto nos dispomos a servi-lo,

Paula Amorim

