Área Pastoral - Associação Ministerial
Relatório 2020 e Plano de Ação 2021
Desejo introduzir o presente relatório, com as palavras inspiradas do salmista nos dois
primeiros versos do Salmo noventa e cinco: “Vinde, cantemos ao Senhor: cantemos com
júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-Lo com salmos”. É com esse espírito que desejamos apresentar este relatório, na
segurança de que foi pela grande graça de Deus que se alcançaram os resultados obtidos,
apesar das condições pandémicas, com que todos tivemos de lidar a maior parte do ano
de 2020.
Temos motivos para estarmos jubilosos e para celebrarmos, porque o Senhor foi a Rocha
da nossa Salvação, Foi Ele que permitiu que pastores, promotores e promotoras bíblicos,
anciãos e anciãs e diáconos e diaconisas, e suas famílias, estivessem ao serviço de Deus e
do próximo, reinventando e recriando a forma de continuarem, como discípulos de Jesus
Cristo, envolvidos pessoalmente na missão. Vermos essa equipa pastoral, a desenvolver
todo o trabalho que foi feito, em condições tão novas e imprevisíveis, é motivo para nos
apresentarmos diante de Deus, reconhecidos e louvando o Seu nome com salmos. Os números que temos à nossa disposição, confirmam-no:
Período

Março-abril
Total Ano

Visitação/Acompanhamento

Pregação

Estudos Bíblicos

17.150
21.686

2.730
20.694

4.745
7.781

Os números reportados, só se referem ao relatado pelos Ministros do Culto a tempo integral. Podemos multiplicar os mesmos por 20 ou 30 até mesmo 50, se tivermos em conta
todo o envolvimento, que sabemos ter existido, por parte das equipas de anciãos e diáconos. A todos eles, deixo aqui as palavras inspiradas de Ellen White no livro Atos dos
Apóstolos: “Crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência dada aos primeiros discípulos. Todos os que receberam o evangelho, receberam a sagrada verdade
para repartir ao mundo. Os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando os seus recursos para a honra do Seu nome, e têm usado sabiamente os seus talentos ao Seu serviço” (Cap.11).
Entradas e saídas de obreiros:
Mesmo se temos motivos para dar graças a Deus, infelizmente, temos igualmente a lamentar a saída de dois Ministros do Culto do ministério, durante o presente ano, por questões disciplinares e a saída de um outro por ter chegado o seu tempo de reforma. Para
compensar estas saídas, registamos com agrado a entrada de três novos Ministros do
Culto. Dois que iniciaram o seu estágio e um pastor acreditado que integra o corpo pastoral depois de 10 anos, ao serviço de Deus no Brasil.
Ações:

- Cooperou com a iniciativa da Associação das Famílias dos Ministros do Culto (AFMC),
no primeiro Encontro de Casais Pastorais deste quinquénio, que decorreu de 7 a 9 de fevereiro.
- Durante o tempo de Pandemia Covid-19:
• Participou em várias reuniões de trabalho e comissões para a gestão da pandemia e plano de contingência da UPASD;
•

Foram contactados todos os Ministros do Culto Eméritos para sabermos das
suas necessidades de apoio, face às contingências;

•

Procurou acompanhar e apoiar todos os Ministros do Culto no ativo, respondendo às suas dúvidas, dificuldades e serviço, em circunstâncias totalmente
novas para todos, sempre que nos apercebemos que tal se revelava necessário,
e sempre que tal nos foi solicitado;

•

Em substituição da Assembleia Espiritual Insular programada para 3 de maio,
realizou-se a Assembleia Espiritual Nacional e as Assembleias Espirituais Regionais no dia 13 de junho, sob o lema Discipulado e Missão, com transmissão na TV Novo Tempo-Portugal desde a igreja de Lisboa Central, e em formato Zoom, nas diferentes Regiões Eclesiásticas da parte da tarde;

- Manteve contacto permanente com os estudantes portugueses e com os corpos diretivos
das Faculdades de Teologia Adventistas de Sagunto e Collonges, para avaliarmos e promovermos a formação de futuros candidatos a Ministros do Culto;
- Tem mantido, igualmente, o contacto com vários Ministros do Culto Pastores, de origem portuguesa, que se encontram a prestar serviço noutras Uniões e Associações Adventistas, pensando na possibilidade de alguns deles poderem vir a integrar o corpo de
obreiros da UPASD, quando da saída de obreiros para a reforma no final deste quinquénio, ao mesmo tempo que se encontram e estudam, junto com a Administração, outras alternativas.
Visitação
Foram visitados presencialmente, por razões diversas, 27 Ministros do Culto. A situação
pandémica não permitiu que essa visitação fosse mais alargada.
Formações:
- Convenção Pastoral 2019, que teve lugar de 17 a 20 de novembro, sob o tema: Discípulo+1, tendo como convidado especial, o Pr. Paulo Godinho da União Sudeste Brasileira;
- Formação SAL-Seminário Adventista para Leigos, na qualidade de coordenador do
Curso de Instrutor Bíblico, e como formador de dois dos seus módulos;
- Uma Igreja Mais Acolhedora, dirigida a anciãos e diáconos, no dia 28 de março, via
Zoom;
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- Formação de integração dos dois estagiários, e do Ministro do Culto pastor acreditado
que incorporaram a equipa de Ministros do Culto em 2020;

- Apoio aos Ministérios da Criança e da Mulher, nas formações STOP Violência e Culto
Intergeracional;
Reuniões de Trabalho:
- MIDRAS, nas ROIgs., Diretores de Região com Administração e Conselho Diretor;
- Sempre que foi solicitado o apoio à Administração da UPASD, em assuntos que diziam
respeito a Ministros do Culto;
- Direção de uma reunião da Comissão de Avaliação e Deontológica;
- Participação em uma reunião da Comissão de Ética
- Participação em três reuniões, via zoom, promovidas pela Associação Ministerial da Divisão Intereuropeia;
Materiais:
- Foi criada uma nova bolsa para o Kit de Receção de Novos Membros. Os conteúdos
também estão a ser atualizados, não tendo sido ainda possível fazê-lo como gostaríamos,
por motivos relacionados com os condicionalismos orçamentais gerados pela presente
pandemia.
- Foi terminada a revisão do Manual para Anciãos em Português de Portugal. A sua impressão está pendente, pelo mesmo motivo mencionado no parágrafo anterior.
- Disponibilização do Plano Sinótico de formações e seminários, disponível na plataforma Zoom, tais como: Pastorear à Distância, A Força do Testemunho Pessoal, Ser Ancião e Ser Diácono.
- Colaboração na redação do livro Discípulos da Esperança, no apartado Acompanhamento Pastoral e Cerimónias.
- Produção do sermão e proposta de ações para o Dia do Pastor e das Vocações, materiais
que foram colocados à disposição das igrejas locais.
Ao avaliar a execução do Plano de Ação da Associação Ministerial, votado o ano passado
neste Conselho, louvamos a Deus por terem sido realizadas 100% das ações que estavam
previstas até ao mês de fevereiro: coordenação do Curso de Instrutor Bíblico do SAL, o
apoio à iniciativa da AFMC, encontro para casais pastorais. Foi igualmente realizada a
100% e a formação de integração dos Ministros do Culto que foram incorporados à
Equipa pastoral.
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A produção de materiais, não foi plenamente alcançada, por constrangimentos orçamentais, motivados pela pandemia de Covid-19. Foi ainda anulada a ação relacionada com o
almoço de Natal para as famílias pastorais, por não ser possível que estejam reunidas as
condições sanitárias para a sua realização. Porque, o não permitiram as condições sanitárias, não se realizou a Assembleia Espiritual Insular. O mesmo aconteceu com a Convenção Pastoral Ibérica programada, passando a sua realização para data posterior ao Conselho Diretor em que o presente relatório é apresentado.
Agradecemos a Deus por tudo o que Ele permitiu e deu forças, para realizar durante o período a que este relatório diz respeito, em condições completamente novas para
todos. Queremos igualmente agradecer a todos os Ministros do Culto, Anciãos e Diáconos, que continuaram a apoiar os membros e amigos das suas comunidades religiosas, por
todos os meios que estiveram à sua disposição, não permitido que nada pudesse parar os
seus ministérios em favor da Igreja em Portugal, envolvendo-se pessoalmente na missão.
Plano de Ação 2021
Tendo a consciência de que, mais do que em qualquer outro momento, as condições em
que se desenvolverá a missão e ação da Associação Ministerial durante o próximo ano,
são imprevisíveis, vimos apresentar a nossa proposta de Plano de Ação para 2021.
Ações:
- Apoiar a Associação das Famílias Pastorais no Encontro para Casais Pastorais a ter lugar de 6 a 8 de março.
- Convenção Pastoral
- Apoiar a realização dos Almoços de Natal para as famílias pastorais promovido pela
Associação das Famílias dos Ministros do Culto.
- Manter o contacto, e promover encontros com os alunos e direções das Faculdades Adventistas de Teologia de Sagunto e Collonges, com o objetivo de atender às necessidades
de reforço de novos obreiros na equipa pastoral da UPASD.
- Em colaboração com a Administração da UPASD, elaborar um plano a médio e longo
prazo que preveja o recrutamento e preenchimento das saídas de Ministros do Culto que
se aproximam da idade de reforma.
- Apoiar o ministério de cada Ministro do Culto, acompanhando, animando, motivando,
estimulando o seu ministério.
- Avaliação de estágios pastorais.
- Produção de sermão e materiais para o “Dia do Pastor e das Vocações”, com o objetivo
de valorizar o ministério pastoral e suscitar vocações.
Formações:
- Coordenação do Curso de Pregadores Leigos do SAL.
- Disponibilização do Plano Sinótico de formações e seminários, disponível na plataforma Zoom: Pastorear à Distância, A Força do Testemunho Pessoal, Ser Ancião e Ser
Diácono.
- Formação de Integração dos candidatos ao ministério pastoral que iniciem o seu estágio
pastoral.
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Materiais:
- Reformulação do prospeto informativo das ações dos diferentes departamentos e serviços da UPASD, que acompanha o kit de boas-vindas de novos membros.
- Impressão do Manual para Anciãos.
- Tradução, e adaptação do Manual para Ministros da IASD, em português de Portugal.

Área Pastoral - AFMC–Associação das Famílias dos Ministros do Culto
Relatório 2021 e Plano de Ação 2022
Desejo introduzir este relatório com as palavras do profeta Samuel: “Até aqui nos ajudou
o Senhor” (I Samuel 7:12). Algumas das atividades programadas para o ano de 2020, não
foram possíveis de efetuar, devido às contingências que o nosso país está a viver com a
Covid-19, mas mesmo à distância, foi possível estar em contacto com as famílias e sentir
o ânimo, no esforço realizado mesmo em momentos tão difíceis.
Num ano tão diferente e tão difícil para as famílias é bom lembrar as palavras de Ellen
White, quando nos recorda as promessas de Deus: “’O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que O amam e os livra’ (Sal.34:7). Deus encarrega os Seus anjos de salvar os
Seus escolhidos da calamidade, de guardá-los da ‘peste que anda na escuridão’, e da
‘mortandade que assola ao meio-dia.’ Sal. 91:6. Por isso pudemos avançar com confiança, ainda que limitados na ação.
- Foi possível realizar o Encontro para Casais Pastorais, que teve lugar de 7 a 9 de fevereiro, tal como previsto no nosso Plano de Ação para 2020. Foram selecionados cinco casais pastorais. O objetivo destes encontros, é o de fornecer ferramentas facilitadoras ao
desenvolvimento de uma relação cada vez mais profunda do casal através de uma relação
pessoal com Deus. Foram abordados os seguintes aspetos da vida do casal pastoral: Vida
Devocional, apresentado pelo casal Laura e Eduardo Teixeira, A Falar é que a Gente se
DesEntende, pela diretora do Departamento de Família, pastora Maria da Luz Cordeiro, A
Sexualidade do Casal”, pela doutora Claúdia Neves e Finanças do Casal Pastoral pelo
secretário da Associação Ministerial, pastor Daniel Vicente, que também nos apoiou na
coordenação desta iniciativa.
- A Associação procurou acompanhar as famílias pastorais em situações de crise, quer
fosse por doença, por perda ou de outro tipo.
- Procurou ainda manter o contacto com todas as famílias, tal como mencionado na introdução deste relatório, durante a pandemia;
- As circunstâncias, não permitiram que fizéssemos, mais do que duas visitas no período
a que este relatório diz respeito,
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Lamentamos que tivéssemos que suspender o almoço de Natal que estava previsto realizarmos este ano, porque não estão reunidas as condições que todos gostaríamos que existissem para que isso fosse possível. Espero que Deus venha a permitir que isso seja possível em 20021.

Plano de Ação 2021
Propomos alguns projetos para 2021 que se espera seja possível de serem realizados com
a ajuda de Deus e se a situação sanitária o permitir.
- Criar um grupo de oração da AFMC, que reunirá com a periodicidade acordada pelo
grupo num primeiro encontro. Estes momentos de oração, vão acontecer na plataforma
Zoom.
- Realização do Encontro de Casais Pastorais, de 6 a 8 de março, com a finalidade de fornecer o apoio e ferramentas ao casal, em diferentes áreas da sua vida.
- Almoço de Natal da família pastoral. Esperamos que em 2021, seja possível realizar
esta atividade, que a pandemia nos retirou o privilégio de poder realizar em 2020, e que
tem por objetivo estreitar os laços entre famílias.
Ao apresentar os presentes relatórios e Planos de Ação da Associação Ministerial e da
Associação das Famílias dos Ministros do Culto, louvamos a Deus pela saúde, motivação
e energia que nos tem concedido a todos. Alegramo-nos em todo o apoio e envolvimento
na missão que se sente por parte de Ministros do Culto, dos anciãos e dos diáconos e respetivas famílias. Deus tem sido “refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia”
para todos nós. Agradecemos a Deus pela proteção que nos tem concedido, e pela certeza
de que estaremos todos empenhados e implicados, como Discípulos da Esperança, durante o ano de 2021, continuando a transmitir esperança e confiança às igrejas e às comunidades dos distritos pastorais que servimos, numa vivência pessoal com Cristo.
Daniel Vicente – Associação Ministerial
Ana Isabel Vicente – Associação das Famílias dos Ministros do Culto
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