ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL
PLANO ESTRATÉGICO/AÇÃO 2018-2022
Introdução
A Associação Ministerial da UPASD existe para servir Jesus e a Sua Igreja em Portugal,
ministrando ao corpo pastoral, às famílias pastorais, aos líderes de igreja, aos administradores,
diretores de departamentos e obreiros administrativos na causa do Senhor.
O Plano de Ação desta Associação e da Associação das Famílias dos Ministros do Culto
(AFMC) para 2018 está estruturado de forma integrada no Plano Estratégico da UPASD para
o período 2018-2022.
As ações, programas, formações e materiais para o ano de 2018, dividem-se em três objetivos
integrados no Plano Estratégico da UPASD:
 Meta 1 – Descobrir o Poder do Chamado de Deus
 Meta 2 – Desenvolver um Ministério Motivador e Feliz
 Meta 3 – Dar Como Jesus se Deu

META 1 – DESCOBRIR O PODER DO CHAMADO DE DEUS
-

Descobrir ou redescobrir que o Chamado de Deus é Poder para Ministrar: Através do
estudo diário da Bíblia e do Espírito de Profecia, como momento especial de encontro
pessoal com Deus, independente da preparação ou estudo com outros fins.

-

Descobrir a força e poder do chamado ao longo do Ministério, no meio de lutas e
provações, pelo apoio e visitação ministerial e pela partilha de experiências com outros
obreiros.

-

Descobrir o potencial que há na equipa pastoral (pastor, ancião e diáconos), como motor
motivador de discipulado consistente dos membros ativos, afastados e recém-batizados,
através do estudo e meditação pessoal e pela formação em visitação.
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META 2 – DESENVOLVER UM MINISTÉRIO MOTIVADOR E FELIZ
-

Desenvolver relações de amizade e companheirismo entre o corpo pastoral, fazendo das
Reuniões Pastorais das Regiões Eclesiásticas encontros de partilha de experiências e
apoio através da Convenção Pastoral anual.

-

Desenvolver um melhor relacionamento entre os pastores e os membros de Igreja,
promovendo e apoiando encontros sociais e retiros espirituais nos distritos pastorais.

-

Desenvolver o espírito de unidade da Igreja, através da organização de uma Assembleia
Espiritual Nacional.

-

Desenvolver um clima de confiança e suporte entre pastores e pastores, entre pastores e
membros de igreja, através de duas formações nessa área, e promover a transparência,
acuidade e fidedignidade nas informações transmitidas.

-

Desenvolver ações de formação, concertadas e integradas com a Área Departamental de
Evangelismo, que habilitem as equipas pastorais a cumprirem a missão de discípulos a
fazer discípulos.

-

Desenvolver um a dois programas e/ou formações facilitadores da ação pastoral (p.e.
Gestão de Conflitos; Terapia da Fala; Apoio Psicológico e Emocional; Organização do
Tempo).
-

Outros materiais de apoio: Formações disponíveis em Inglês:
http://ministerialassociation.org/
http://ministryinmotion.tv/tag/archive/
e algumas legendadas em português:
http://www.adventistas.org.pt/recursos/associacao-ministerial

META 3 – DAR COMO JESUS SE DEU.
-

Dar provas de um discipulado pessoal, como resposta ao grande amor que a graça de
Cristo representa para cada ministro/discípulo do Senhor (pastor, ancião, diácono) pelo
serviço e entrega desinteressados ao outro.
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-

Dar do tempo que o Senhor nos concede, para um ministério de acompanhamento de
membros afastados, presentes, ativos e interessados: teremos as formações mencionadas
na meta dois, temos também os materiais disponíveis em vídeo, para apoiar e preparar no
cumprimento desta meta.

-

Motivar os pastores capacitados, mas desmotivados: pela visitação.

-

Dar formação para capacitar os pastores motivados, mas menos capacitados:
proporcionando-lhes essa formação e disponibilizando formadores nas áreas mais frágeis
do seu ministério.

Associação das Famílias dos Ministros do Culto
O Plano de Ação da Associação das Famílias dos Ministros do Culto, complementará e apoiará
o Plano de Ação da Associação Ministerial, junto das famílias dos Ministros do Culto,
propondo-se os seguintes objetivos:
 Meta 1 – Descobrir o Chamado a ser discípulos como Família Pastoral.
 Meta 2 – Desenvolver Relações Harmoniosas entre Famílias Pastorais de Discípulos
 Meta 3 – Dar Testemunho da Alegria no Ministério enquanto discípulos de Cristo.
META 1 – DESCOBRIR - COMO FAMÍLIAS PASTORAIS O CHAMADO A SER DISCÍPULOS
-

Descobrir ou redescobrir tempo de qualidade com Deus, individualmente e em família:
pelo estudo e meditação da Palavra de Deus, de literatura denominacional e Espírito de
Profecia.

-

Descobrir que a família é a “linha da frente” no apoio ao trabalho pastoral, estando
animados e felizes no Senhor por fazerem parte dessa grande obra: pela visitação e
contacto com todas as famílias pastorais, sempre que possível.

META 2 – DESENVOLVER RELAÇÕES HARMONIOSAS ENTRE FAMÍLIAS

DE DISCÍPULOS

PASTORAIS
-

Desenvolver relações de amizade e companheirismo entre as famílias dos Ministros do
Culto: organizar um encontro trimestral das mesmas nas Reuniões Pastorais das Regiões

3

Eclesiásticas, num domingo, com almoço convívio conjunto; acampamento de fim-desemana e na Convenção Pastoral anual.
-

Desenvolver um sistema de apoio e partilha entre os cônjuges dos Ministros do Culto:
criação da página de grupo fechado em redes sociais.

-

Desenvolver um sistema de apoio e partilha entre os filhos dos Ministros do Culto: criação
da página de grupo fechado em redes sociais.

META 3 – DAR TESTEMUNHO

DA

ALEGRIA

NO

MINISTÉRIO

ENQUANTO

DISCÍPULOS

DE

CRISTO
-

Dar mostras de verdadeira coesão e apoio entre as famílias dos Ministros do Culto:
sensibilizando-os a dar do seu tempo, talentos e recursos de forma generosa e alegre,
como membros do corpo de Cristo que é a Igreja, para que outros venham a descobrir a
alegria da salvação e desejem ser discípulos de Cristo.

Que o Senhor nos dirija, oriente e capacite a fim de podermos atingir estas metas de apoio à
construção de um discipulado fiel e construtivo de cada um de nós, pastores, anciãos, diáconos
e famílias pastorais, para Sua honra e glória.
Daniel e Ana Isabel Vicente
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