ÁREA DEPARTAMENTAL DA FAMÍLIA
MINISTÉRIOS DA CRIANÇA
PLANO ESTRATÉGICO/AÇÃO 2018-2022
– INTRODUÇÃO
Os Ministérios da Criança imbuído do Plano estratégico da União dos Adventistas do
7 Dia e em acordo com a filosofia deste departamento compromete-se a suscitar nas famílias,
nas igrejas e em todo o ambiente institucional um total envolvimento para formar discípulos
comprometidos das nossas crianças e adolescentes. Este Discipulo 3D que se DESCOBRE
num estilo de vida de encontro com Deus para DESENVOLVER os seus dons e
relacionamentos e DAR-SE ao serviço e missão, é um plano intencional para prover o
crescimento espiritual baseado numa relação pessoal e experimental com Jesus integrando os
seus dons ao serviço e escolher por si-mesmo viver um estilo de vida de discípulo ativo e
comprometido. Ao exemplo de Jesus todos envolvidos totalmente para formar caracteres à
semelhança do Mestre: DISCIPULOS 3D.
Descobrir o amor de Deus e sua palavra, diariamente na família, na igreja e na comunidade.
Desenvolver relacionamentos e aptidões, pelo mentoring num ambiente de aceitação e de
integração.
Dar testemunho continuo pelo estilo de vida discípulo (discipulado 360).
Sugestão de Visão:
Cada Criança e adolescente comprometido como discípulo ativo cuja vivência diária
testemunha dum estilo de vida cristão.
Sugestão de Missão:
Acompanhar a criança e o adolescente no seu crescimento como Discípulo
comprometido para DESCOBRIR o amor de Cristo, diariamente na família, na igreja e na
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comunidade, DESENVOLVER relacionamentos e aptidões num ambiente de aceitação e
integração e DAR testemunho dum estilo de vida cristão por escolha pessoal.
Sugestão para os Valores:
Os nossos valores fundamentais são espirituais, éticos e relacionais baseados na Bíblia:
- Fidelidade aos princípios, identidade e estilo de vida adventista ;
- Amor na base de relacionamentos intencionais para disciplinar, modelar e integrar
crianças e adolescentes ;
- Comunhão planeada diariamente para crescer numa relação pessoal com Jesus que
leve a uma gestão cristã da vida.
- Serviço desinteressado como o objetivo final a atingir para uma cidadania útil e com
vocação celestial
- Responsabilidade, solidariedade e compromisso de envolvimento total com o
ambiente criado por Deus e suas criaturas
- Fé define um envolvimento total com um discipulado ativo na missão.
Método:
Família, escola e igreja envolvidos totalmente na formação do caracter integral das nossas
crianças e adolescentes. Dar prioridade ao plano educativo adventista em todos os agentes
educativos.
– OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Aumentar o estudo diário da palavra de Deus e a oração.
2. Integrar a criança e adolescente em todos os ministérios e serviços da igreja.
3. Formar os pais, monitores e responsáveis para o discipulado infanto-juvenil.
4. Contar com as crianças e adolescentes para o evangelismo pessoal e publico.
5. Modelar pelo mentoring a criança e o adolescente até que ele seja autónomo como um
discípulo comprometido no serviço e vivência cristã.
6. Dar oportunidades e experiências contínuas de descoberta de dons para serem
utilizados na missão de acordo com a vocação e interesses detetados.
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7. Promover relações intergeracionais baseadas no respeito mutuo e na descoberta de
parcerias na partilha do evangelho.
8. Criar hábitos duma gestão cristã de vida que promova um estilo de vida adventista
comprometido com o ambiente, saúde e missão
9. Discipular para servir e testemunhar
10. Envolver totalmente na evangelização.
– ESTRATÉGIAS:
1. Discipulado das crianças na família, escola e igreja. (kid's, culto familiar, semana de
oração, sábado intergerações);
2. Formação sobre métodos de ensino modeladores, mentoring e discipulado infantojuvenil;
3. Nutrir a relação com Deus (elo da graça, projeto de oração, pequenos grupos criança
e adolescente);
4. Envolver e integrar na família, igreja e comunidade (dons, ministérios, mordomia,
projetos missionários);
5. Testemunhar dum estilo de vida cristão (ECF, musica, ação social e humanitária, voz
juvenil).
– INSTRUMENTOS:
kid’s Discipleship, culto familiar, Adra Kid’s, pequenos grupos de crianças e
adolescentes, certificação e liderança, workshop dons espirituais, ECF, evangelização pela
musica e teatro biblico, mordomia infantil, voz juvenil, projeto de oração e de serviço. Expo
saúde infantil e diversos ateliers para centro de influencia, clubs diversos. Mentoring dos
ministérios e serviços de igreja. Evangelização juvenil e adolescente. Retiros mães e
adolescents.
Paula Amorim
Ministérios da Criança UPASD
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