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PARA QUE SERVEM ESTAS RESPOSTAS?
Este documento prático tem a função de apresentar e explicar, de
forma simples e clara, o Plano Estratégico da UPASD para o quinquénio 2012-2017. Através dele, os dirigentes e demais irmãos verão
reunida informação básica sobre os planos da Igreja e verão facilitada a integração das ações das suas igrejas nesses planos, para que
todos, juntos, trabalhemos na Missão em Portugal.
O QUE É UM PLANO ESTRATÉGICO?
Um Plano Estratégico é um processo através do qual uma organização define a sua orientação, implementa ações que a coloquem
em prática e reúne recursos que tornem possível que seja alcançada.
As perguntas mais importantes a que um Plano Estratégico deve
responder são:
› O que se deseja alcançar?
› Quais as medidas a tomar para atingir esse fim?
›Q
 ue meios e instrumentos precisamos de reunir para o tornar
possível?
Na definição de um Plano Estratégico é fundamental que uma
organização tenha presentes e firmados alguns conceitos básicos e
agregadores: a Visão, a Missão e os Valores da organização, em geral,
ou especificamente do seu Plano Estratégico.

FAQ's
(PERGUNTAS
FREQUENTES)

PARA QUE TEM A UPASD UM PLANO ESTRATÉGICO?
A UPASD, corpo administrativo e representativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, é uma
denominação Cristã que unifica as comunidades locais Adventistas em Portugal e que tem debaixo da sua alçada administrativa, para além destas, Departamentos, Serviços e Instituições. Tendo as suas visão e missão
e os seus valores alicerçados nas Escrituras Sagradas, é neles que encontra os fundamentos dos planos que
idealiza e aplica para o cumprimento do mandato missionário de Jesus.
Para a UPASD, um Plano Estratégico tem a útil função de orientar e harmonizar o esforço conjunto de
todos os seus intervenientes, na direção de uma mesma visão, com o pensamento e a ação numa só missão
e comungando dos mesmos valores – todos encontrados no amor de Deus, no dom de Jesus e na presença
do Espírito.
O QUE É UM PLANO DE AÇÃO?
Um Plano de Ação é um instrumento usado por uma organização, no qual, tendo em consideração o
Plano Estratégico, estão apresentados os objetivos específicos, as atividades a desenvolver para os alcançar
e as datas em que terão lugar, durante um certo período de tempo.
Nos planos propostos pela UPASD, o Plano Estratégico tem a duração de um quinquénio (2012-2017),
coincidindo com o mandato dos dirigentes da União; e os “Plano de Ação” em que ele se divide referem-se
a períodos anuais, de janeiro a janeiro, coincidindo com os mandatos dos oficiais das igrejas locais.

QUEM DEVE TER E USAR UM PLANO DE AÇÃO?
Tanto a UPASD como as igrejas devem ter e seguir um Plano de Ação.
COMO DEVE SER USADO O PLANO DE AÇÃO DA UPASD NA IGREJA LOCAL?
A UPASD prepara e apresenta atempadamente, através das Reuniões de Oficiais de Igreja realizadas no
final de cada ano, o seu Plano de Ação, com os objetivos, as atividades e as datas que o compõem, devendo
cada igreja local elaborar e seguir o seu Plano de Ação em conformidade com o da União.
(São exceções os casos em que as igrejas locais propõem Planos de Ação alternativos, necessariamente
autorizados.)
NO PLANO ESTRATÉGICO DA UNIÃO, O QUE SÃO BANDEIRAS?
Tal como no Povo de Israel as bandeiras, ou os estandartes, sinalizavam as diferentes tribos que o compunham, no Plano Estratégico da UPASD as Bandeiras são um símbolo das quatro áreas de envolvimento, nas
quais o Plano se desenrola. Elas ajudam-nos a sinalizar a nossa intervenção e a perceber se o nosso envolvimento, ao nível de igreja local, departamento ou instituição, é feito de forma direcionada, significativa e equilibrada, se responde às necessidades sentidas e se contribui para o crescimento e desenvolvimento da Igreja.
Essas quatro Bandeiras correspondem às quatro dimensões do ser humano: Bandeira Física, Bandeira
Mental, Bandeira Espiritual e Bandeira Social.
Cada Bandeira, por sua vez, tem uma dimensão interna ou externa, consoante se dirija e produza o seu
efeito entre os membros e as famílias da Igreja ou para amigos, familiares e visitas dos membros de Igreja
e público em geral.
E O QUE SÃO FERRAMENTAS?
Ferramentas são instrumentos criados pela UPASD, através dos seus Departamentos, Serviços e Instituições, que são colocadas ao dispor das igrejas, para serem usadas como atividades integradas no Plano
de Ação.
Estas Ferramentas dividem-se e integram-se, pela sua natureza, por cada uma das Bandeiras e destinam-se, consoante o seu foco, ao interior da Igreja ou para a sociedade.
São exemplos de Ferramentas Seminários, Formações, Materiais Audiovisuais ou de Publicações, Encontros, etc..
O QUE É UMA AÇÃO PRIORITÁRIA?
Ações Prioritárias são aquelas que, dada a sua importância para o cumprimento do Plano Estratégico,
têm de ser obrigatoriamente inseridas no Plano de Ação. Para 2014, são exemplos de Ações Prioritárias o
Livro Missionário e as “Campanha de Evangelização” locais.
COMO POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÃO SOBRE O PLANO ESTRATÉGICO E ACOMPANHAR AS
INICIATIVAS DO PLANO DE AÇÃO DA UPASD?
O Plano Estratégico da UPASD está disponível em:
http://www.adventistas.org.pt/uploads/ckeditor/attachments/58/PE-UPASD_2012-2017_.pdf.
O Calendário do Plano de Ação está disponível em: www.adventistas.org.pt/quemsomos.
As Ferramentas ao seu dispor estão disponíveis em: www.adventistas.org.pt/quem-somos.
GOSTARIA DE VER O EXEMPLO DE UM PLANO DE AÇÃO DE UMA IGREJA LOCAL. SERÁ POSSÍVEL?
Estão ao seu dispor um Modelo de Plano de Ação Geral, um Modelo de Plano de Ação Específico e um
Modelo Cronograma de um Plano de Ação, em: www.adventistas.org.pt/quem-somos.
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A MISSÃO

2014

Um Crente,
Um Missionário

VISÃO GERAL
Em comunhão com Deus e ao serviço do ser humano, restaurar vidas à semelhança de Cristo.

VISÃO ESPECÍFICA
O crente, ao crescer na experiência espiritual, é movido pelo amor de Cristo a consolidar a consagração pessoal e comunitária, e a identificar-se com as necessidades das pessoas que o rodeiam, ajudando-as a alcançar
um desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, mentais, sociais e espirituais.

TEXTO-BASE
... eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância (joão 10:10).

MISSÃO

VALORES

Sempre que o fizestes a um
destes meus pequeninos irmãos a
mim o fizestes (Mateus 25:40).

QUALIDADE
DE VIDA

UNIDADE

CRESCIMENTO

OBJETIVOS
 I greja mais viva, interventiva
e relevante.
C
 ada crente / cada família
responsável pela conversão
de um familiar ou amigo.
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2014

PLANO DE AÇÃO CONSOLIDADO

21 Festival do Hino – Halal Festival 2

Programa Especial de Compromisso
11
– Transmissão web tv

22 Assembleias Regionais J.A. (Norte, Centro e Lx.
Vale do Tejo)

13-16 Curso de Iniciação à Colportagem
18 Dia da Liberdade Religiosa
19 Encontro de Dirigentes J.A.
26 Conselho Nacional de Educação

JUNHO

JANEIRO

03-13 Programa Especial de Compromisso

25 e 26 Encontros Regionais de Delegados da ADRA

04-06 Acampamento Estudo e Oração – Jovens

09 Encontro de Anciãos R.E. Lisboa

06 Dia de Oração e Jejum

JULHO

FEVEREIRO

14-16 Encontro Nacional dos Ministérios da Criança

23 Encontro de Anciãos R.E. Centro
28/02- Convenção Nacional JA – Geração Adventista
-04/03 em Missão

AGO.

15-22 Semana de Oração J.A.

16 Dia de Sensibilização contra o Abuso e a Violência
21-31 IMPACTO
21-31 Acampamento Nacional de Famílias
01-07 Projeto Abraçar o Mundo

23 Formação sobre Saúde R.E. Alentejo e Algarve

10-13 Congresso Internacional de Universitários

06 Formação sobre Saúde R.E. Centro
12 Distribuição do Livro Missionário
12-14 Congresso de Publicações

17-20 Acampamentos Regionais
25-27 Convenção Nacional de Educação
26

Dia da Educação / Dia das Pessoas com
Necessidades Especiais

26-29 Curso de Iniciação à Colportagem
30/05Encontro da Amizade
-01/06

14 e 15 Escola de Formação J.A. (Reg. Ec. Lisboa, Alentejo
e Algarve)

11-18 Campanha de Evangelização nas Grandes Cidades
19 Conselho Nacional de Educação
24-26 Encontro 60+

09-11 Conselho de Fim de Ano
14-16 Encontro de Músicos
23-25 Convenção Pastoral
27 Conferência AIDLR
29 ROIG'S
05-08 Encontro dos Profissionais de Saúde

DEZ.

07 e 08 Escola de Formação J.A. (Reg. Ec. Norte e Centro)
14 Dia dos Ministérios da Mulher

04 e 05 Conselho J.A.

01-08 Semana de Oração e Sacrifício

07 Dia dos Cursos Bíblicos por Correspondência
08-13 Semana de Formação J.A. para Pastores

27 13º Sábado

25 e 26 Escola de Formação J.A.

NOVEMBRO

24 Assembleia Espiritual

27 Dia de Sensibilização Contra a Violência

25 Dia do Espírito de Profecia

03-10 Campanhas de Evangelização Locais
13-24 Campanha de Evangelização com o Pr. Bullón

22-25 Curso de Iniciação à Colportagem

04 Sábado da Criança

13 e 14 Formação p/ Colportores
14 Formação p/ Pastores

20 Dia do Desbravador

26-28 I Encontro das Tecnologias da Comunicação

13 Formação sobre Saúde R.E. Norte

OUTUBRO

ABRIL

10-20 ACNAC Desbravadores

23 Encontro de Reflexão sobre Liberdade Religiosa

30 Formação sobre Saúde R.E. Lisboa

MAIO

20-27 Programa de Formação em Saúde para Pastores

15 Dia Mundial da Juventude Adventista em Missão

29 13º Sábado

JUNHO

20-27 ACNAC Tições

03-31 Programa Promotores da Saúde

SETEMBRO

MARÇO

09 Encontro de Anciãos R.E. Alentejo e Algarve

11-13 ACNAC Rebentos

28/07ACNAC Companheiros
-07/08

01 Dia Internacional de Oração da Mulher
03-09 Formação para Pastores – Paolo Benini

29/06Colportagem Jovem
-31/07
29/06Campanha Nacional da ADRA
-05/07

08-15 Semana Especial da Família

16 Encontro de Anciãos R.E. Norte

28 13º Sábado

29 Assembleia Regional J.A. (Alentejo e Algarve)

02 Encontro Nacional de Líderes

16 Formação de Instrução Religiosa por R.E.

23 a 24 Programa de Formação sobre Família para
Pastores

06 Dia da Mordomia
06 a 08 Escola de Formação J.A. – Costa de Lavos
13 Dia da Saúde
28 e 29 Convenção de Colportores
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FERRAMENTAS DISPONÍVEIS
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Dimensão
FÍSICA
DEPARTAMENTO

EDUCAÇÃO

MORDOMIA

SAÚDE E
TEMPERANÇA

INTERIOR DA IGREJA
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FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Guia de Estudo do Livro Educação.

Disponibilizar à comunidade Adventista um guia de estudo do livro Educação de Ellen White, revisto e atualizado, para
um melhor acompanhamento e incentivo à leitura, individual ou coletiva.

Guia de Estudo do Livro Conselhos
aos Pais, Professores e Estudantes.

Disponibilizar à comunidade Adventista um guia de estudo do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes de Ellen
White, para um melhor acompanhamento e incentivo à leitura, individual ou colectiva.

Formação sobre Dependências

Disponibilizar à comunidade Adventista formações a serem realizadas nas igrejas locais ou em outros auditórios,
sobre dependências, nomeadamente sobre os seguintes temas: “A Influência da Internet nas Famílias”; “Vantagens
das Refeições em Família; “Os Mass Media e a Saúde dos Estudantes”; “Como Proteger Crianças e Jovens de
Comportamentos de Risco”; “O Serviço como Fator de Prevenção de Comportamentos de Risco”. A estas formações
poderão ser acrescentadas ainda outras, a propósito de temas tais como “Tabaco”, “Álcool”, “Drogas”, a serem acertadas
e realizadas em parceria com o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD.

Escola de Pais

Disponibilizar aos Pastores e Secretários de Educação um guia prático de implementação das iniciativas de formação
e sensibilização destinadas a Encarregados de Educação, pais, avós e Profissionais de Educação, “Escolas de Pais”. Este
guia contemplará o conceito, os objetivos, as possíveis estratégias e dinâmicas de funcionamento, uma lista de temas
e de possíveis dinamizadores/formadores e dicas práticas para o possível estabelecimento de parcerias com entidades
autárquicas e outras. Esta ferramenta estará disponível em janeiro de 2014.

Seminário “Transformados”

Seminário sobre o nosso corpo enquanto templo do Espírito Santo. Importância do Espírito Santo e do Seu
reconhecimento como agente transformador em todo o nosso ser.

Programa “Cuidar e Guardar”
sobre Ecologia

A ecologia e sustentabilidade à luz da Palavra de Deus.

Fim de Semana “Reviver”

Visita de fim de semana a uma igreja com uma equipa para formar membros. O programa inclui pregação, culinária,
tratamentos naturais simples, entre outros conteúdos.

Seminário “Vida no Campo”

Acampamento/Retiro com formação prática sobre a vida no campo e a preparação para o tempo do fim.

Atividades de Manutenção Física

Seminário sobre a avaliação da condição física e programa sugestivo para alcançar a boa forma física coletiva.
Possibilidade de estudo cientifico para acompanhar a condição física da população Adventista portuguesa.

Tertúlias Temáticas

Folhas-guias com temas sugestivos para tertúlias sobre saúde. Artigos e leituras sugeridas para reuniões de tertúlia.

Seminário “Petiscos de Saúde”

CD com 26 apresentações de saúde acompanhadas pelo respetivo guião.

Seminário “Viva a Vida”

Seminário em 7 sessões sobre o “Estilo de Vida Saudável” e a influência entre a parte física e mental da pessoa.

Programa New Start JA

Consiste na criação de um programa holístico com base nos 8 remédios naturais tais como ensinados pelo Espírito de
Profecia que inclui um manual teórico-prático e uma série
de vídeos que podem ser usados pelas igrejas locais como uma ferramenta para desenvolver o programa completo ou
alguns dos seus conteúdos. Pode ser usado como ferramenta evangelística, realizando o programa com jovens não-Adventistas.

Encontros “Região em Ação”

Plataforma de cooperação entre as Direções de Jovens e os Núcleos de Desbravadores das igrejas locais de cada Região,
que permitirá organizar e usar os recursos humanos e logísticos das várias igrejas em projetos que justifiquem um esforço
alargado entre os jovens. O “Região em Ação” pode ser acionado pelas igrejas locais, pelas Comissões Regionais, pelas
Regiões Eclesiásticas ou pelo próprio Departamento de Jovens.

JOVENS

ASA

Seminário Sobre Envelhecimento
Seminário sobre Cuidadores

DF

Dimensão
FÍSICA EXTERIOR DA IGREJA
DEPARTAMENTO
ADRA
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FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Campanha Doadores de Sangue

Mobilizar o maior número possível de voluntários para se deslocarem, organizadamente, aos hospitais, ou centros de
recolha, para fazerem doação de sangue. Simbologia do projeto: na altura em que se celebra a morte de Cristo, que
derramou o Seu sangue por todos nós pecadores, os voluntários da ADRA poderão doar um pouco do seu sangue,
também, em benefício do seu próximo.

Formação sobre Dependências

Disponibilizar à comunidade Adventista formações a serem realizadas nas igrejas locais ou em outros auditórios,
sobre dependências, nomeadamente sobre os seguintes temas: “A Influência da Internet nas Famílias”; “Vantagens
das Refeições em Família; “Os Mass Media e a Saúde dos Estudantes”; “Como Proteger Crianças e Jovens de
Comportamentos de Risco”; “O Serviço como Fator de Prevenção de Comportamentos de Risco”. A estas formações
poderão ser acrescentadas ainda outras, a propósito de temas tais como “Tabaco”, “Álcool”, “Drogas”, a serem acertadas
e realizadas em parceria com o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD.

Escola de Pais

Disponibilizar aos Pastores e Secretários de Educação um guia prático de implementação das iniciativas de formação
e sensibilização destinadas a Encarregados de Educação, pais, avós e Profissionais de Educação, “Escolas de Pais”. Este
guia contemplará o conceito, os objetivos, as possíveis estratégias e dinâmicas de funcionamento, uma lista de temas
e de possíveis dinamizadores/formadores e dicas práticas para o possível estabelecimento de parcerias com entidades
autárquicas e outras.

EDUCAÇÃO

Seminário “Ele Preocupa-Se”
sobre Ecologia
MORDOMIA

SAÚDE E
TEMPERANÇA

Tertúlias Temáticas (“O Cristão e a
Esquemas para dinamização de tertúlias temáticas: “O Cristão e a Ecologia”; “Deus e a Sustentabilidade”; “O Erro de
Ecologia”, “Deus e a Sustentabilidade”, Deus!?”
“O Erro de Deus!?”
Seminário “Ele Preocupa-Se”
sobre Ecologia

Seminário sobre o interesse de Deus pelas questões ecológicas e de sustentabilidade deste Planeta e do Universo,
enquanto Criador e Mantenedor de todas as coisas.

Expo-Saúde

Atividade que visa promover o estilo de vida “New Start”® e inclui diversos rastreios e apresentações de Saúde.

Rastreios de Saúde

Programa semelhante à Expo-Saúde mas mais simples. Possivelmente menos rastreios e sem apresentação de saúde
associada.

Expo-Saúde Kid

Programa da Expo-Saúde adaptada para as crianças.

Amigos pela Saúde

Programa que consiste na dinamização de atividades de saúde de forma regular. Neste formato podem ser
implementados conteúdos de seminários, rastreios e aulas de culinária.

SAÚDE E
TEMPERANÇA

JOVENS
ASA

Seminário sobre Nutrição

Seminário com conteúdos teóricos, Introdução à Nutrição, e práticos, aulas de Culinária.

Seminário sobre Nutrição e Stresse

Seminário de Nutrição mais avançado e específico que incide na relação entre a alimentação e o stresse.

Seminário sobre Stresse

Seminário sobre a gestão do Stresse.

Seminário sobre Nutrição e Cognição

Seminário de Nutrição mais avançado e específico que incide na influência da alimentação sobre a mente e
nomeadamente as capacidades cognitivas.

Seminário “A Saúde na Bíblia”

Seminário que aborda o tema da saúde a partir da Bíblia. Excelente seminário para introduzir temas mais espirituais em
audiências mais seculares.

Plano para Deixar de Fumar

Programa de desabituação tabágica renovado.

Atividades de Manutenção Física

Seminário sobre a avaliação da condição física e programa sugestivo para alcançar a boa forma física coletiva.
Possibilidade de estudo cientifico para acompanhar a condição física da população adventista portuguesa.

Tertúlias Temáticas

Folhas Guias com temas sugestivos para tertúlias sobre saúde. Artigos e leituras sugeridas para reuniões de tertúlia.

Programa com Revista Temática

Revista sobre o tema do Newstart® para trabalho pessoal com amigos, para apoio de outras actividades de saúde e como
ponto de partida para tertúlias.

Seminário sobre Depressão
e Ansiedade

Vários programas distintos sobre Depressão e Ansiedade: 1. Seminário Introdutório ao tema (3 sessões); 2. Programa de
10 dias com internamento clínico (10 dias). 3. Programa de Continuidade (Reunião semanal por 8 semanas).

Seminário “Viver Livre”

Seminário sobre o “Estilo de Vida” saudável, sobre as dependências, a restauração da mente e o stresse.

Seminário “Petiscos de Saúde”

CD com 26 apresentações de saúde acompanhadas pelo respectivo guião.

Seminário “Viva a Vida”

Seminário em 7 sessões sobre o “Estilo de Vida saudável” e a influência entre a parte física e mental da pessoa.

Youth Talks

Conjunto de comunicações feitas por jovens e para jovens com temas atuais e de relevância que serão apresentados em
eventos ao vivo ou criados para as plataformas digitais. Jovens de todo o país serão convidados a participar, preparando-se para abordar, em poucos minutos, os temas escolhidos para cada Youth Talk.

Seminário Sobre Envelhecimento
Seminário sobre Cuidadores

DM

Dimensão
MENTAL INTERIOR DA IGREJA

DEPARTAMENTO
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FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Guia de Estudo do Livro Educação.

Disponibilizar à comunidade Adventista um guia de estudo do livro Educação de Ellen White, revisto e a atualizado, para
um melhor acompanhamento e incentivo à leitura.

Guia de Estudo do Livro Conselhos aos Disponibilizar à comunidade Adventista um guia de estudo do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes de Ellen
Pais, Professores e Estudantes.
White, para um melhor acompanhamento e incentivo à leitura, individual ou coletiva.

Formação sobre Dependências

Disponibilizar à comunidade Adventista formações a serem realizadas nas igrejas locais ou em outros auditórios, sobre
dependências, nomeadamente sobre os seguintes temas “A Influência da Internet nas Famílias”; “Vantagens das Refeições
em Família; “Os Mass Media e a Saúde dos Estudantes”; “Como Proteger Crianças e Jovens de Comportamentos
de Risco”; “O Serviço como Fator de Prevenção de Comportamentos de Risco”. A estas formações poderão ser
acrescentadas ainda outras, a propósito de temas tais como “Tabaco”, “Álcool”, “Drogas”, a serem acertadas e realizadas
em parceria com o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD.

Escola de Pais

Disponibilizar aos Pastores e Secretários de Educação, um guia prático de implementação das iniciativas de formação
e sensibilização destinadas a Encarregados de Educação, pais, avós e Profissionais de Educação, “Escolas de Pais”. Este
guia contemplará o conceito, os objetivos, as possíveis estratégias e dinâmicas de funcionamento, uma lista de temas
e de possíveis dinamizadores/formadores e dicas práticas para o possível estabelecimento de parcerias com entidades
autárquicas e outras. Esta ferramenta estará disponível em janeiro de 2014.

EDUCAÇÃO

Formação em Educação Adventista
Seminário “Famílias em Busca
do Essencial”
ÁREA
DEPARTAMENTAL
DA FAMÍLIA

Programa de fim de semana para igrejas, destinado a pais, crianças, jovens e secretários de educação. Temáticas
principais: o conceito, as especificidades e as vantagens da Educação Adventista nas suas dimensões Lar/Igreja/Escola.
Seminário realizado em 5 sessões com os seguintes temas: 1. Casamento: Alegria ou Tormento; 2. Olhares Diferentes...
Corações Unidos; 3. Pais Imperfeitos, Procuram-se!; 4. A Falar é que a Gente se Entende; 5. Quero que sejas como Tu! O
Valor da Disciplina.

Seminário sobre o Namoro
“Descobrindo o Amor”

Seminário em 5 sessões. Um seminário de partilha de conhecimentos, técnicas e experiências para alcançar uma vivência
de namoro saudável. Inclui, vários testes.

Seminário sobre o Envelhecimento

Seminário em 8 sessões. Um seminário de partilha de conhecimentos, técnicas e experiências para alcançar uma maneira
de envelhecer saudável.

Manual Preparação para
o Casamento

Um seminário de partilha de conhecimentos, técnicas e experiências para alcançar uma maneira de envelhecer saudável.

ÁREA
DEPARTAMENTAL
DA FAMÍLIA

Estudo do Livro Famílias Segundo
o Coração de Deus

MINISTÉRIOS
DA CRIANÇA

Formações para as Igrejas em Escola
Sabatina e Ministério da Criança,
Parenting

MORDOMIA

Formação em Mordomia

Formação para Pastores, Anciãos e Diretores de Mordomia – “O Sistema de Dízimos e Ofertas na IASD”.

Formação “Os Assuntos Públicos da
Igreja Local”

Desenvolver uma ferramenta de trabalho para a igreja local quanto aos seus relacionamentos com autoridades oficiais
e a sociedade civil.

Formação "Discípulo Ativo,
Comunidade Viva, Igreja Relevante"

Incentivar os membros de Igreja a participarem em iniciativas das suas comunidades, de forma a desenvolver contactos
e ligações com não-Adventistas.

Formação “A Bandeira
da Verdade”

Dar a conhecer o Departamento às igrejas e apoiar os membros relativamente aos seus problemas relativos à Liberdade
Religiosa.

LIBERDADE
RELIGIOSA

Ação de Formação sobre Unidades de Ação de formação com a presença do Diretor do Departamento da Escola Sabatina, a incidir sobre fundamentos,
Ação da Escola Sabatina
métodos, dinâmica, funcionamento e programa da Escola Sabatina. Duração 6h.
ÁREA
DEPARTAMENTAL
DE EVANGELISMO

SAÚDE E
TEMPERANÇA

JOVENS

PUBLICAÇÕES

Ação de Formação sobre
Pequenos Grupos

Ação de formação com a presença do Diretor do Departamento do Ministério Pessoal, sobre a noção concetual, a
formação e o funcionamento de um Pequeno Grupo. Duração 6h

Ações de Formação sobre Homilética
e Estudos Bíblicos

Formações com a presença do Diretor do Departamento de Evangelismo ou de elementos indicados por este, que
incidem na preparação dos membros leigos para a pregação na Igreja e em campanhas de evangelização, e na sua
capacitação para preparar e apresentar estudos da Bíblia. Duração 10h.

Seminários sobre Depressão
e Ansiedade

Vários programas distintos sobre a depressão e a ansiedade, que incluem: 1. Seminário introdutório; 2. Programa de 10
dias com internamento clínico; 3. Programa de Continuidade.

Seminário “Alegria de Viver”

Seminário em 7 sessões sobre o "Estilo de Vida Saudável" e a influência entre a parte mental e espiritual da pessoa.

Manuais e Guias para Líderes
e Dirigentes JA

Dotar Pastores, Anciãos, Líderes, Dirigentes e todos os interessados no trabalho com os jovens, de reflexão e material de
qualidade para a sua formação; permitir aos líderes jovens terem ferramentas para se manterem num constante espírito
de crescimento e aprendizagem; melhorar a qualidade dos programas oferecidos pelas várias estruturas JA, ao elevar a
qualidade da formação dos seus líderes.

Apresentados e dinamizados pelo Departamental de Jovens, pretendem ser uma ferramenta de formação e
Seminários de Formação: Discipulado
sensibilização dos dirigentes JA e dos jovens em geral, que motivem a força jovem das igrejas a um compromisso com o
e Liderança Jovem
serviço e com o chamado que Deus faz a cada um.
Escola de Formação

Ampliação da intervenção da Escola de Formação para uma oferta de 3 áreas curriculares: 1. “Vinde Após Mim” para Dirigentes
de Desbravadores; 2. “Dai Testemunho De Mim” em Evangelismo e Discipulado Jovem; 3. “Aprendei de Mim” em Teologia e
Estudos Adventistas. Será desenvolvido um novo conceito de formação que incluirá um modelo de b-learning, isto é, incluirá a
formação em “sala de aula” com formação à distância.

Formação para Responsáveis
de Livrarias

Disponibilizar um modelo de funcionamento para as livrarias de Igreja.

DM

Dimensão
MENTAL EXTERIOR DA IGREJA

DEPARTAMENTO
ÁREA
DEPARTAMENTAL
DA FAMÍLIA
ADRA

LIBERDADE
RELIGIOSA

SAÚDE E
TEMPERANÇA

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Seminário sobre o Envelhecimento

Um seminário de partilha de conhecimentos, técnicas e experiências para alcançar uma maneira de envelhecer saudável.

Manual para Apoio às Vítimas de
Abuso e Violência Doméstica

Um guia de apoio com referências rápidas para os Pastores e líderes no ministério às vítimas de violência doméstica e de
abuso.

Formação de Capacitação de Adultos
Plano de Formação para os Beneficiários das Delegações Locais da ADRA, ajudando-os a adquirirem ferramentas para
(Informática, Gestão de Finanças
a sua mobilidade e promoção na vida ativa.
Familiares, Primeiros Socorros)

Formação sobre Dependências

Disponibilizar à comunidade Adventista formações a serem realizadas nas igrejas locais ou em outros auditórios, sobre
dependências, nomeadamente sobre os seguintes temas: “A Influência da Internet nas Famílias”; “Vantagens das Refeições
em Família; “Os Mass Media e a Saúde dos Estudantes”; “Como Proteger Crianças e Jovens de Comportamentos
de Risco”; “O Serviço como Fator de Prevenção de Comportamentos de Risco”. A estas formações poderão ser
acrescentadas ainda outras, a propósito de temas tais como “Tabaco”, “Álcool”, “Drogas”, a serem acertadas e realizadas
em parceria com o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD.

Escola de Pais

Disponibilizar aos Pastores e Secretários de Educação um guia prático de implementação das iniciativas de formação
e sensibilização destinadas a Encarregados de Educação, pais, avós e Profissionais de Educação, “Escolas de Pais”. Este
guia contemplará o conceito, os objetivos, as possíveis estratégias e dinâmicas de funcionamento, uma lista de temas
e de possíveis dinamizadores/formadores e dicas práticas para o possível estabelecimento de parcerias com entidades
autárquicas e outras. Esta ferramenta estará disponível em janeiro de 2014.

Youth Talks

Conjunto de comunicações feitas por jovens e para jovens com temas atuais e de relevância que serão apresentados em
eventos ao vivo ou criados para as plataformas digitais. Jovens de todo o país serão convidados a participar, preparando-se
para abordar, em poucos minutos, os temas escolhidos para cada Youth Talk.

Formação “Discípulo Ativo,
Comunidade Viva, Igreja Relevante”

Incentivar os membros de Igreja a participarem em iniciativas das suas comunidades, de forma a desenvolver contactos
e ligações com não-Adventistas.

Seminários sobre Depressão
e Ansiedade

Vários programas distintos sobre a depressão e a ansiedade, que incluem: 1. Seminário introdutório; 2. Programa de 10 dias
com internamento clínico; 3. Programa de Continuidade.

Seminário Nutrição e Cognição

Seminário de Nutrição mais avançado e específico que incide na influência da alimentação sobre a mente
e nomeadamente as capacidades cognitivas.

Seminário “Viver Livre”

Seminário em 6 sessões sobre o “Estilo de Vida” saudável, sobre as dependências, a restauração da mente e o stresse.

Seminário “Alegria de Viver”

Seminário sobre o “Estilo de Vida Saudável” e a influência entre a parte mental e espiritual da pessoa.

EDUCAÇÃO

JOVENS

VOLTAR AO ÍNDICE

DE

Dimensão
E SPIRITUAL INTERIOR DA IGREJA
DEPARTAMENTO
EDUCAÇÃO
MINISTÉRIOS
DA CRIANÇA

MORDOMIA

VOLTAR AO ÍNDICE

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Programas de Reavivamento e
Reforma para Escolas Adventistas

Promover e incentivar, ao longo do quinquénio, os programas de Reavivamento e Reforma da Conferência Geral, da
Divisão Inter-Europeia e da União Portuguesa junto das escolas da Rede Escolar ASD em Portugal.

Estudos Bíblicos para Crianças e Jovens
(Primários, Juvenis, Adolescentes)
Estudo das Crenças ASD
Mordomia do Ser

Aprender a gerir todas as vertentes da nossa vida de forma equilibrada e de acordo com o plano de Deus, para que
desfrutemos de uma vida mais abundante.

Programa “Dono ou Mordomo”

A importância de reconhecer e perceber Deus enquanto Senhor de todas as coisas.

Programa “Participante
no Projeto de Deus”

A importância da devolução do dízimo e de um plano de ofertas, no projeto de Deus para a restauração da
Humanidade.

Tertúlias Temáticas: “Deus Precisa do
Meu Dinheiro?”; “O que Deus Espera
de Mim?”; “Mordomo/Discípulo”
Estudos Bíblicos “Crescendo em
Graça e Reconhecimento”

ÁREA
DEPARTAMENTAL
DE EVANGELISMO

Seminário “Dons Espirituais”

Apresentação e promoção do manual “A Igreja Plena de Poder”, um programa de implementação de um ciclo
evangelístico contínuo forte na igreja local, com base no Discipulado, na motivação para o testemunho pessoal e o
evangelismo coordenado.

Seminário “Dons Espirituais”

Encontro com os membros da Igreja, no qual se procura a descoberta ou confirmação de dons espirituais, e a motivação
para o seu desenvolvimento e aplicação no âmbito do Ministério Pessoal.

Skype & Pray

É um projeto de oração e intercessão coletiva e nacional, que funcionará online e em rede através do Skype. Formar-se-ão equipas de oração, em número dependente da resposta por parte das igrejas e dos jovens, em que cada equipa terá
um líder que orientará o grupo e fará a gestão do roteiro de oração proposto.

Modelo de Igreja iCOR
(Manual + Guia Prático)

É um modelo de Igreja que tem um projeto e uma visão intencionais para os seus jovens, assegurando que se sentem
protegidos e valorizados e que podem envolver-se e crescer espiritualmente como discípulos de Cristo.

JOVENS

Encontros “Região em Ação”

Plataforma de cooperação entre as Direções de Jovens e os Núcleos de Desbravadores das igrejas locais de cada Região,
que permitirá organizar e usar os recursos humanos e logísticos das várias igrejas em projetos que justifiquem um esforço
alargado entre os jovens.

Youth Talks

Conjunto de comunicações feitas por jovens e para jovens com temas atuais e de relevância que serão apresentados em
eventos ao vivo ou criados para as plataformas digitais. Jovens de todo o país serão convidados a participar, preparandose para abordar, em poucos minutos, os temas escolhidos para cada Youth Talk.

JOVENS

DE

Dimensão
E SPIRITUAL EXTERIOR DA IGREJA
DEPARTAMENTO
ÁREA
DEPARTAMENTAL
DA FAMÍLIA

FERRAMENTAS

VOLTAR AO ÍNDICE

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Curso Bíblico para Mulheres
Curso Bíblico para Casais
“Construir em Amor”
Estudos Bíblicos para Crianças
e Jovens (Primários, Juvenis,
Adolescentes)
Programas para Escola Cristã
de Férias
Programas de Apoio a Campanhas de
Evangelização

MORDOMIA

JOVENS

EVANGELISMO

EDUCAÇÃO

Seminário “Administrar
Bem é Viver Melhor”

Como ferramenta de preparação para campanha de evangelização ou como ferramenta de continuidade – (procura
levar todos os que nele participarem a uma reflexão sobre a administração pessoal e familiar das finanças, e provocar a
vontade de promover as mudanças necessárias para atingir o equilíbrio nessa vertente fundamental da vida humana).

Congresso Evangelístico JA

Encontro de jovens e para jovens, no qual todo o programa tem como base ações evangelísticas. Duração de 4 dias.

Campanhas de Evangelização Modelo
Série de conferências feitas por jovens e para jovens, a ter lugar em cada capital de Distrito, ao longo do quinquénio.
Jovem, “Jovens na Cidade”
Dinamização do Instituto Bíblico de
Ensino à Distância

Dinamizar junto das igrejas o Instituto Bíblico de Ensino à Distância.

Plano de Acompanhamento
de Contactos

Ajudar as igrejas a desenvolverem um plano de acompanhamento de contactos, para ações futuras.

Região em Ação

Plataforma de cooperação entre as Direções de Jovens e os Núcleos de Desbravadores das igrejas locais de cada Região,
que permitirá organizar e usar os recursos humanos e logísticos das várias igrejas em projetos que justifiquem um esforço
alargado entre os jovens.

Centro Comunitário
– Centro de Estudos

A ideia principal é a de reunir voluntários, sejam estes jovens universitários, profissionais de educação e outros membros
de Igreja, que numa periodicidade a definir por cada projecto, dêem acompanhamento escolar às crianças da Igreja e da
comunidade envolvente.

Disponibilizar à comunidade Adventista programas de sensibilização destinados aos jovens estudantes e à Igreja em
geral, em temas atuais, pertinentes e úteis ao crescimento integral do indivíduo. Está disponível, desde março de 2011, o
Programas de Sensibilização para os
programa de sensibilização para os perigos da Internet e das redes sociais e serão disponibilizados, durante o quinquénio,
Perigos de Redes Sociais, Pornografia,
outros programas sobre outros temas, tais como: “Divertimentos” e “Jogos Eletrónicos”. Esta ferramenta apresentar-se-á
Divertimentos
sempre como ponto de partida para, nas igrejas locais, se trabalhar o assunto de forma mais aprofundada e adaptada à
realidade e às necessidades existentes.
Programa “Dentro dos Meus Limites”
Programa sobre criação e gestão do orçamento familiar.
(Orçamento Familiar)
Sermões “Administrando as Finanças
do Lar”

Conjunto de sermões sobre a administração das finanças familiares segundo conselhos bíblicos.

Programa “Fiel e Prudente”
(Aprender a Viver com Base
nos Bons Relacionamentos)

Programa voltado para os relacionamentos nas famílias.

Ações de Prevenção de Abusos
(Cyberbullying, Sexuais, Físicos,
Psicológicos, Emocionais)

Disponibilizar à comunidade Adventista e em parceria com a Área Departamental da Família, programas e ações de
prevenção de abusos que incluirão filmes de sensibilização, documentos escritos, que alertam e fundamentam as
problemáticas, e recursos diversos que levem à reflexão, ao diálogo e à tomada de decisão. Estes programas e ações serão
disponibilizados durante o quinquénio.

Project Development Kit – Plataforma Esta ferramenta pretende estar ao serviço das Direções de Jovens e dos Núcleos de DESBRAVADORES a fim de os
de Ajuda ao Desenvolvimento
auxiliar no desenvolvimento, na organização e na implementação de projetos, especialmente vocacionados para o
de Projetos Locais
serviço às comunidades.

DS

Dimensão
SO CIAL INTERIOR DA IGREJA
DEPARTAMENTO

VOLTAR AO ÍNDICE

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Centro Comunitário
– Centro de Estudos

A ideia principal é a de reunir voluntários, sejam estes jovens universitários, Profissionais de Educação e outros membros
de Igreja que numa periodicidade a definir por cada projeto deem acompanhamento escolar às crianças da Igreja e da
comunidade envolvente.

Disponibilizar à comunidade Adventista programas de sensibilização destinados aos jovens estudantes e à Igreja em
geral, em temas atuais, pertinentes e úteis ao crescimento integral do indivíduo. Está disponível, desde março de 2011, o
Programas de sensibilização para os
programa de sensibilização para os perigos da Internet e das redes sociais e serão disponibilizados, durante o quinquénio,
perigos de Redes Sociais, Pornografia,
outros programas sobre outros temas, tais como: “Divertimentos” e “Jogos Eletrónicos”. Esta ferramenta apresentar-se-á
Divertimentos
sempre como ponto de partida para, nas igrejas locais, se trabalhar o assunto de forma mais aprofundada e adaptada à
realidade e às necessidades existentes.
Programa “Dentro dos Meus Limites”
Programa sobre criação e gestão do orçamento familiar.
(Orçamento Familiar)
EDUCAÇÃO

Sermões “Administrando
as Finanças do Lar”

Conjunto de sermões sobre a administração das finanças familiares segundo conselhos bíblicos.

Programa “Fiel e Prudente”
(Aprender a Viver com Base
nos Bons Relacionamentos)

Programa voltado para os relacionamentos nas famílias.

Ações de Prevenção de Abusos
(Cyberbullying, Sexuais, Físicos,
Psicológicos, Emocionais)

Disponibilizar à comunidade Adventista e em parceria com a Área Departamental da Família, programas e ações de
prevenção de abusos que incluirão filmes de sensibilização, documentos escritos, que alertam e fundamentam as
problemáticas, e recursos diversos que levem à reflexão, ao diálogo e à tomada de decisão. Estes programas e ações serão
disponibilizados durante o quinquénio.

Project Development Kit – Plataforma Esta ferramenta pretende estar ao serviço das Direções de Jovens e dos Núcleos de DESBRAVADORES a fim de os
de Ajuda ao Desenvolvimento de
auxiliar no desenvolvimento, na organização e na implementação de projetos, especialmente vocacionados para o
Projetos Locais
serviço às comunidades.
Região em Ação

Plataforma de cooperação entre as Direções de Jovens e dos Núcleos de Desbravadores das igrejas locais de cada Região,
que permitirá organizar e usar os recursos humanos e logísticos das várias igrejas em projetos que justifiquem um esforço
alargado entre os jovens.

DS

Dimensão
SO CIAL EXTERIOR DA IGREJA
DEPARTAMENTO

EDUCAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Centro Comunitário
– Centro de Estudos

A ideia principal é a de reunir voluntários, sejam estes jovens universitários, Profissionais de Educação e outros membros
de Igreja que numa periodicidade a definir por cada projeto, deem acompanhamento escolar às crianças da Igreja e da
comunidade envolvente.

Programas de Sensibilização para os
Disponibilizar à comunidade Adventista programas de sensibilização destinados aos jovens estudantes e à Igreja em geral,
Perigos de Redes Sociais, Pornografia,
em temas atuais, pertinentes e úteis ao crescimento integral do indivíduo.
Divertimentos
Projetos de Ecologia

Disponibilizar à comunidade Adventista uma listagem de algumas possíveis ações e projetos ecológicos e de conservação
da Natureza, numa clara perspetiva de intervenção social e comunitária. Esta ferramenta procurará envolver toda a Igreja,
incluindo os universitários Adventistas.

Mordomia

Seminário “Administrar Bem é Viver
Melhor”

Como ferramenta de preparação para a campanha de evangelização ou como ferramenta de continuidade – (procura levar
todos os que nele participarem a uma reflexão sobre a administração pessoal e familiar das finanças, e provocar a vontade
de promover as mudanças necessárias para atingir o equilíbrio nessa vertente fundamental da vida humana).

Liberdade Religiosa

Programa de Divulgação da Revista
“Consciência e Liberdade”

Educação (AUA)

Caminhadas Solidárias

Iniciativa que visa o envolvimento das comunidades locais em ações de solidariedade promovidas pela ADRA. É igualmente
uma forma de angariação de fundos para a realização de projetos sociais de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Concertos Solidários

Iniciativa que visa o envolvimento das comunidades locais em ações de solidariedade promovidas pela ADRA. É igualmente
uma forma de angariação de fundos para a realização de projetos sociais de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Projeto Nacional de Solidariedade

Projeto de voluntariado que organizará uma intervenção social de relevo a cada ano, preferencialmente em Portugal, mas
que poderá tocar outros territórios.

Youth Talks

Conjunto de comunicações feitas por jovens e para jovens com temas atuais e de relevância que serão apresentados em
eventos ao vivo ou criados para as plataformas digitais. Jovens de todo o país serão convidados a participar, preparando-se
para abordar, em poucos minutos, os temas escolhidos para cada Youth Talk.

JOVENS +
EVANGELISMO

Projeto J.C. “Jovens na Cidade”
(Em Parceria com Área
Departamental de Evangelismo)

Campanhas de Evangelização com jovens para jovens.

EDUCAÇÃO +
FAMÍLIA

Ações de Prevenção de Abusos
(Cyberbullying, Sexuais, Físicos,
Psicológicos, Emocionais)

ADRA

JOVENS

VOLTAR AO ÍNDICE

MODELO DE PLANO DE AÇÃO GERAL 2014
INTRODUÇÃO
Tendo como linha orientadora o Plano Estratégico
(PE) da UPASD, a sua visão Geral e Específica e em
particular o enfoque em Viver Mais a Missão, nos
planos e projetos para o ano de 2014, foi elaborado
o presente documento, como ferramenta disponível às igrejas locais.
OBJETIVOS
A elaboração do presente documento tem os seguintes objetivos:
 Definir, numa linha temporal, as diferentes fases
de um ciclo evangelístico.
 Criação de um modelo de Plano de Ação (PA)
local que ajude as igrejas na construção do seu
próprio PA para 2014.
 Criação de um cronograma que permita uma leitura mais gráfica e facilitada da dinâmica do PA
 Integração das ferramentas disponibilizadas pelos Departamentos da UPASD no processo de
criação de um PA local.
 Tornar o PA da igreja local num elemento motivador e dinamizador da missão da Igreja.
Fase de Organização e Planificação – Corresponde a um período em que se desenvolve um conjunto de ações capazes de motivar a igreja para um
compromisso com a Missão, organizar as suas forças vivas num objetivo comum, potencializando os
seus recursos, e planificar de forma equilibrada e
integrada as suas ações.
Período temporal
DEZEMBRO/JANEIRO
P Participação na Reunião de Oficiais da Região Eclesiástica.
 30/11 – RE Alentejo/Algarve

 07/12 – RE Centro
 08/12 – RE Norte e Lisboa/Vale do Tejo
 Data a definir – RE Madeira/Açores
(via vídeo)
P Programa Especial de Compromisso – 4 a
12 de janeiro (ação prioritária).
P Reunião de Oficiais Local (até 11 de janeiro)
– um primeiro encontro de todos os oficiais
da igreja para definição de uma estratégia local, em função das orientações recebidas na
ROI da Região, com vista à elaboração de um
Plano de Ação para a igreja.
P Reuniões setoriais por Departamento (de 13
a 25 de janeiro) – reuniões das direções dos
vários Departamentos com vista à apresentação de propostas na sua área de intervenção, tendo em conta as linhas orientadoras
definidas na Reunião de Oficiais mencionada no ponto anterior.
P Reunião do Conselho de Igreja e de todos
os Diretores de Departamento (até 01 de
fevereiro) – reunião para elaboração do PA
local, integrando de forma estratégica as
propostas dos vários Departamentos.
P
Reunião Administrativa – apresentação
igreja da proposta de PA local para discussão e aprovação, com vista a motivar e envolver toda a igreja no mesmo.
NOTA – Nesta fase, mesmo sendo de planeamento, têm continuidade todas as atividades e ações
já planeadas e em execução. (Exemplos: Clubes de
DESBRAVADORES; Unidades de Ação; Pequenos
Grupos; Estudos Bíblicos; Ação Social, entre outros.)
Fase de Preparação – Corresponde a um período
de concretização de ações que antecedem e criam

à

interesse nos públicos-alvo da Campanha Evangelística Local de maio.
Período temporal
FEVEREIRO A ABRIL
Ações prioritárias:
1. Semana de Oração JA – 15 a 22 de março.
2. Distribuição do Livro Missionário – 12 de abril.

Jovens
P Clubes de DESBRAVADORES.
P Expo-Desbravador.
P Manuais de Formação e Liderança.
P Projeto Skype&Pray.
P Projeto “Igreja Refúgio”.
Mordomia
P Seminário “Administrar Bem É Viver Melhor”.
P Programa de motivação para a Missão.
Ação Social
P ADRA.
P Projetos locais de ação social (Apoio a famílias
em dificuldade, loja social, sem abrigo, etc.).
P Dorcas.

Ferramentas disponíveis por área:
Comunicação
P
Divulgação de ações locais através do AD7
e-mail de contacto: info@ad7.pt.
Educação
P Escola de Pais.
P Formação sobre Dependência.
Fase de Decisão – Corresponde ao momento da
P Programas de Sensibilização para os perigos de realização da série de conferências evangelísticas,
Redes Socias, Pornografia, etc..
onde se espera ver concretizado o resultado das
P
Criação de Centros Comunitários/Centros ações
de da fase de preparação (as ações desta fase
Estudos.
são todas elas prioritárias).
P Aulas de Inglês/Aulas de Português para Estrangeiros.
Período temporal
Evangelismo
03 A 24 DE MAIO
P Pequenos Grupos.
1. Série de Conferências “Para Além da ImagiP Unidades de Ação.
nação” (03 a 10 de maio).
P Folhetos.
Ferramentas disponíveis:
P Cursos Bíblicos.
a) Texto e PPT’s para as conferências.
P DVD’s.
B) Convites e Cartazes.
P Postais.
2. Série de Conferência Itinerantes “Rumo ao
P Seminário sobre Dons Espirituais.
Porto Seguro” pelo Pr. A. Bullón (13 a 23 de
P Manuais de Formação.
maio) – por áreas geográficas.
Família
3. Assembleia Espiritual Nacional (24 de maio)
P Semana da Família para a Missão.
– com cerimónia batismal nacional.
P Seminário de Família.
P Escola Cristã de Férias.
Fase de Consolidação – Pretende-se durante este
P Seminários de Namoro.
período consolidar as decisões tomadas ao longo
P Seminário para Casais.
das fases anteriores, guiando os interessados a um
P Seminário sobre Prevenção do Abuso.
compromisso e a uma progressiva integração com
P Lares de Esperança.
a fé e a vida da igreja.

Período temporal
25 DE MAIO A OUTUBRO
Ações prioritárias:
1. Campanha Nacional da ADRA (01 a 07 de
junho).
2. Semana de Oração e Sacrifício (01 a 08 de
novembro).
3. Campanha de Evangelização nas Grandes Cidades – Lisboa e Porto (11-18 de outubro).
NOTA: Nas regiões do grande Porto e Lisboa as
igrejas devem juntar-se ao esforço evangelístico
promovido pela Igreja Nacional nestes centros urbanos. As restantes igrejas devem promover ações
evangelísticas que consolidem o trabalho realizado
durante o ano, tais como: Campanhas Evangelísticas de Colheita, Seminários, etc..

Ferramentas disponíveis:
P Clubes de Saúde.
P Estudos Bíblicos.
P Pequenos Grupos.
P Seminários Daniel/Apocalipse.
P Unidade de Ação.
P Classes Bíblicas.
P Seminários de Investigação Bíblica.
P Reuniões Evangelísticas de Domingo.
P Planos de Visitação.
P Grupos de Amizade.
P Mesas Redondas/Debates.
P Encontros Sociais (passeios, excursões, almoços-convívio, reuniões sociais, etc.).
P Ação Social.
NOTA: Para uma leitura gráfica deste modelo, veja
cronograma do “Plano de Ação Geral 2014” em anexo.

VOLTAR AO ÍNDICE

MODELO DE PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO 2014
Fase de Organização e Planificação
DEZEMBRO
Dia 08
Participação na Reunião de Oficiais da Região
Eclesiástica.
JANEIRO
Dias 04, 05, 08 e 10 a 12 (AÇÃO PRIORITÁRIA)
Programa Especial de Compromisso – Faremos este
programa com encontros na igreja nos dois fins de
semana e no dia da reunião de oração. Motivar-se-á
a igreja a seguir os outros temas em sua casa.
Dia 11
Reunião de Oficiais Local – Um primeiro encontro
de todos os oficiais da igreja para definição de uma
estratégia local. A reunião terá lugar na tarde deste
Sábado.
Dia 12
Início da atividade dos DESBRAVADORES.
Dias 13 a 25
Reuniões setoriais por Departamento – Reuniões
das direções dos vários Departamentos com vista
à apresentação de propostas na sua área de intervenção, tendo em conta as linhas orientadoras definidas na Reunião de Oficiais que teve lugar no dia
11 de janeiro.
Dia 18
Assembleia Solene/Dia da Liberdade Religiosa –
Faremos um culto especial, em que a igreja será
convocada para uma assembleia solene de gratidão
e louvor a Deus, pela oportunidade de, em liberdade, nos podermos reunir e consagrar à Missão, com
recurso ao sermão enviado pelo Departamento de
Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos. A oração
e o louvor terão um destaque muito especial na

liturgia deste Sábado. De tarde faremos um encontro de intercessão pelas autoridades nacionais e locais, pela cidade e comunidade circundante à igreja
e pelo envolvimento de toda a igreja na preparação
de um plano de ação que tenha a visão de Deus
para a nossa comunidade no ano de 2014.
Dia 26
Reunião do Conselho de Igreja e de todos os Diretores de Departamento – Reunião para elaboração do PA local, integrando de forma estratégica as
propostas dos vários Departamentos.
FEVEREIRO
Dia 01
Reunião Administrativa – Apresentação à igreja da
proposta de PA local para discussão e aprovação, com
vista a motivar e envolver toda a igreja no mesmo.
Fase de Preparação
FEVEREIRO
Dias 09 e 16
Rastreios de Saúde – Nas manhãs destes dois domingos faremos rastreios de saúde com o objetivo
de criar relevância e confiança com as autoridades
e a população locais, bem como de promover a
Expo-Saúde a organizar nos dias 2 e 3 de março.
Dia 15
Arranque do Plano Especial de Visitação – Organização de três grupos de visitação:
√ Pastor e Anciãos: Membros afastados e familiares de Adventistas.
√  Diáconos: Contactos de ações evangelísticas anteriores (conferências, seminários, distribuição
de literatura, etc.).
√ Direção de Jovens: Jovens afastados e contactos
de jovens já estabelecidos.

Dia 24
Início do Ministério de Pequenos Grupos – Fase
inicial com três pequenos grupos organizados a
partir das Unidades de Ação da Escola Sabatina.
MARÇO
Dias 02 e 03
Expo-Saúde.
Dia 04
Arranque do clube “Amigos pela Saúde”.
Dias 08 a 15 (AÇÃO PRIORITÁRIA)
Semana de Oração de Jovens.
Dia 15
Dia Global da Juventude – Marcar este dia, dedicado ao serviço dos jovens em atos de bondade,
com uma visita a um orfanato com crianças órfãs e
em risco para apresentação de programa musical,
com jogos e atividades bíblicos e oferta de livros e
revistas à biblioteca da instituição.
Dias 28 a 30
Seminário de Nutrição.
ABRIL
Dia 01
Arranque de Ministério de Ação Missionária de
Porta a Porta – Constituição de três duplas de irmãos que farão trabalho de porta a porta com inquérito sobre interesses espirituais e revistas Sinais
dos Tempos nos bairros em redor da igreja, até ao
início das conferências, em maio.
Dias 06 e 20
Distribuição organizada de folhetos – A realizar
nestes dois domingos de manhã pelos Clubes de
DESBRAVADORES, aos quais os pais e a igreja em
geral são convidados a juntarem-se. A distribuição
será feita da forma o mais abrangente possível na
cidade com recurso aos seguintes folhetos – 1º domingo – “Ele É a Solução”; 2º domingo – “Conheça
a Sua Bíblia”.

Dia 12 (AÇÃO PRIORITÁRIA)
Distribuição do Livro Missionário – A realizar nestes dois domingos de manhã pelos Clubes.
Dias 26 e 27
Distribuição de convites e colocação de cartazes
para a Campanha de Evangelização Local.
Fase de Decisão
MAIO
Dias 03 a 10
Campanha de Evangelização local “Para Além da
Imaginação” – Será convidado um Departamental
da UPASD para ser o conferencista.
Dia 15
Conferência “Rumo ao Porto Seguro” com o Pr.
Bullón – Mobilização da igreja e das visitas que
frequentaram a campanha local para assistirem à
Conferência do Pr. Bullón na nossa região.
Dia 17
Arranque da Classe Batismal de interessados
oriundos da Campanha de Evangelização.
Dia 24
Assembleia Espiritual Nacional – Motivação para
uma significativa participação dos nossos membros, promovendo um transporte organizado
entre os irmãos, de forma a levar todos os carros
completos e a apoiar os irmãos com maiores dificuldades económicas.
Fase de Consolidação
Dia 25
Ciclo de 7 Conferências Bíblicas/1ª Conferência –
A iniciar neste domingo e a acontecer de 15 em
15 dias, durante três meses, oferecendo possibilidade de um estudo mais aprofundado às visitas
que frequentaram as iniciativas organizadas até ao
momento, particularmente a Campanha de Evangelização Local.

JUNHO
Dia 07
Recolha de fundos para a ADRA – Com mobilização de voluntários, entre os quais os Clubes de
DESBRAVADORES, numa grande superfície da região e em pontos estratégicos das principais ruas
da cidade.
Dia 15
Ciclo de 7 Conferências Bíblicas /2ª Conferência.
Dias 20 a 24
Seminário “Administrar Bem é Viver Melhor”.
Dia 29
Ciclo de 7 Conferências Bíblicas/3ª Conferência.
JULHO
Dias 07 a 12
Escola Cristã de Férias – Tendo como público-alvo
crianças com origem nas famílias que frequentaram as ações prévias, familiares de membros afastados, contactos dos membros de igreja, crianças das
redondezas da igreja e crianças que frequentam os
DESBRAVADORES.
Dia 13
Ciclo de 7 Conferências Bíblicas/4ª Conferência.
SETEMBRO
Dias 07 e 21
Ciclo de 7 Conferências Bíblicas/5ª e 6ª Conferências.
Dias 27 a 30
Seminário de Família – Com a presença da Departamental de Família da UPASD.
OUTUBRO
Dia 05
Ciclo de 7 Conferências Bíblicas /7ª Conferência.
Dias 11 a 18
Campanha nas Grandes Cidades/Lisboa – Apoio
à ação evangelística nacional na nossa região.

NOTA: Nas regiões do grande Porto e Lisboa as
igrejas devem juntar-se ao esforço evangelístico
promovido pela Igreja Nacional nestes centros urbanos. As restantes igrejas devem promover ações
evangelísticas que consolidem o trabalho realizado
durante o ano, tais como: Campanhas Evangelísticas de Colheita, Seminários, etc..
NOVEMBRO
Dias 01 a 08 (AÇÃO PRIORITÁRIA)
Semana de Oração e Sacrifício.
NOTA: Para uma leitura gráfica deste modelo, veja
o cronograma do “Plano de Ação Específico 2014”
em anexo.
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Ciclo de 7 Conferências Bíblicas

D
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Recolha de fundos para a ADRA numa grande
superfície e na via pública
Seminário “Administrar Bem é Viver Melhor”
Escola Cristã de Férias
Seminário de Família
Campanha nas Grandes Cidades

Continuidade do apoio a famílias carenciadas através da ADRA

Arranque do Ministério de Ação Missionária de porta a porta

Semana de Oração e Sacrifício (ação prioritária)

Início da atividade dos Clubes de DESBRAVADORES

Distribuição organizada de folhetos pelos DESBRAVADORES

Arranque do Plano Especial de Visitação

Arranque da Classe Batismal para interessados da Campanha

Período de organização do ano seguinte; Programações
de Natal de caráter social

Início do Ministério de Pequenos Grupos

Abertura de uma loja Social ADRA em parceria com o Banco Alimentar
e a Junta de Freguesia
BANDEIRAS

Arranque do clube “Amigos pela Saúde”
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