DEPARTAMENTO DE JOVENS
PLANO ESTRATÉGICO/AÇÃO 2018-2022

Plano de ação – Departamento de Jovens
Mote: Discípulo 3D, Vem e Segue-me!
Verso-chave: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.” (Marcos 1:17)
Introdução: O Departamento de Jovens baseado no Plano Estratégico da UPASD que
preconiza uma visão geral e uma visão específica, apresenta o seu programa conceptual e
cronograma de atividades, considerando o discipulado juvenil sobre três dimensões:
- Descobrir o relacionamento com Deus e a Sua palavra
- Desenvolver aptidões e relacionamentos
- Dar Testemunho da sua fé

1

Desenvolvimento: sob esta visão integrada do discipulado e sob o legado da escritura, a nossa
estratégia será Cristocêntrica, contudo balizada no contexto e processo de comunicação da
sociedade hodierna:
“Novos métodos precisam de ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as
necessidades da época em que vive.” (Evangelismo, p. 70)
Cristo é o nosso modelo de discipulado. Apesar da sua integridade, não era um eremita,
misturava-se com as populações, falava a sua linguagem e providenciava às suas necessidades
holísticas. Depois desafiava os seus interlocutores com um convite irresistível: vem e Segueme. Como o Pai O enviou, igualmente envia-nos a nós, capacitando-nos com o Espírito Santo
a sermos um, para que ancorados na Sua palavra possamos produzir frutos para a eternidade
(João 17). O discipulado que não se desenvolve, morre por inanição. O discipulado não é um
ato, mas um hábito, não é um evento, mas um compromisso com um estilo de vida.
O discipulado preconiza fé e fidelidade. Quando nos dedicamos a este relacionamento
daremos fruto em três dimensões:
O discípulo: descobrirá o relacionamento com Deus e a harmonia de um carácter cristão
através do estudo da Sua palavra.
Na igreja: desenvolverá aptidões (dons) e relacionamentos para a eternidade.
Na comunidade: dar-se à missão e ao serviço, respondendo às necessidades dos indivíduos.
Afirmação: estendemos no horizonte os pilares da visão espiritual e filosófica para os
ministérios juvenis neste quinquénio.
A nossa ênfase: O amor de Cristo compromete-nos
O nosso objetivo: A mensagem do advento a todo o mundo na minha geração.
Visão Geral: Liderar jovens a um relacionamento salvífico com Cristo, ajudando-os a abraçar
o seu chamado para o discipulado
Visão Específica: O jovem dedicando-se a Deus, à igreja e à comunidade alcançará um
desenvolvimento harmonioso das suas faculdades físicas, mentais, sociais e espirituais,
olhando para o mundo sob as lentes de Cristo.
A igreja local: será o alvo primário do ministério jovem. Os jovens não abandonam a União,
a Divisão ou a Conferência Geral; eles deixam a igreja local. O ministério jovem só é efetivo
quando proporciona respostas às necessidades locais, quando é acolhido por convicções locais
e abraçado por gente local.
Plano de ação (implementação no quinquénio):
- Programas e atividades promovidas em network (rede): Departamento, Comissões
regionais, Núcleos locais e Associação JÁ
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v
Introdução do Kit Discípulo 3D
ü
Lista de oração
ü
Lista de estudo da Escola Sabatina
ü
Lista de visitação
ü
Bolsa de voluntariado
ü
Manual de estudos bíblicos
ü
Desenvolvimento de aplicativo que promova um espaço interativo na versão digital
(entre os administradores e os usuários)
ü
Notificações para os usuários
ü
Booklet com divulgação do PA (plano de ação) e CA (cronograma de atividades)
Objetivos:
§
Estimular de forma criativa cada jovem a abraçar o discipulado
§
Utilização das novas tecnologias para desafiar a devoção e o ministério pessoal em
cada jovem
v
ü
ü
ü
ü

Vamos orar – Rede Social
Página regional de oração
Apresentação de pedidos, agradecimentos, etc
Marcação de uma hora semanal de oração conjunta
Página administrada pela APJA – CR’s

Objetivos:
§
Introduzir um espaço de encontro de oração no facebook
§
Estimular a prática de oração individual e comunitária
v
ü
ü
ü
ü

Restart 3D – Rede Social
Página nacional que emitirá dicas breves e desafios sobre os 8 remédios naturais
Conteúdos realizados por profissionais de saúde jovens
Notificações para os usuários
Espaço interativo

Objetivos:
§
Promover hábitos saudáveis de forma holística entre os jovens
§
Possibilitar o acesso a conteúdos credenciados por profissionais de saúde
§
Estabelecer metas e desafios nas diferentes esferas dos 8 remédios naturais
§
Reconduzir os usuários para grupos de interesse na área da saúde
v
ü
ü
ü
ü
ü

Concurso Bíblico Nacional
Fase local
Fase distrital
Fase regional
Fase Nacional (Transmissão em direto)
Coordenação APJA (Área de Projeto JÁ) – CR’s (Comissões Regionais)
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Objetivos:
§
Desenvolver de forma estimulante o gosto pelo conhecimento da bíblia
v
ü
ü
ü
ü

Espaço 3D
Um pequeno-grupo juvenil em cada núcleo ou distrito pastoral
Produção de guião de encontro, com ideias criativas
Produção de estudo temáticos
1 encontro regional/ distrital anual

Objetivos:
§
Desenvolver células de discipulado
§
Investir no relacionamento de proximidade
§
Produzir espaços de refúgio em que os jovens se sintam acolhidos
v
Classes progressivas e grupo Aventura
ü
Introdução do novo programa de classes progressivas
ü
Introdução no programa do ACNAC Companheiros e Seniores da classe de Guia e
grupo Aventura
Objetivos:
§
Guias: permitir que mais jovens se graduem nesta escola de formação
§
Grupo Aventura: permitir a inclusão de jovens que não pretendam realizar um
percurso de formação.
v
Escola de Formação JA
ü
Reformulação do Programa – (exclusão do currículo: Aprendei de Mim/área
teológica)
ü
Introdução de polos regionais em parceria com as CR’s
Objetivos:
§
Permitir que mais jovens passem pela escola de formação disfrutando dos dois
currículos práticos oferecidos: Vinde após Mim (liderança no desbravadorismo) e
Testemunhai de Mim (evangelismo jovem).
§
Descentralizar a formação e os formadores, através da introdução de polos regionais
v
Associação JA
ü
Assembleia: revisão de estatutos e nomeação dos novos órgãos sociais
ü
Estatutos: nivelar o foco nos DESBRAVADORES e Projetos JA segundo o
programa desenvolvido pelo departamento de jovens da UPASD
ü
Atualização do regulamento interno (Cr’s)
Objetivos:
§
Colaborar com os Núcleos em identificar programas de apoio locais a projetos,
promovidos pelos Municípios e Juntas de Freguesia e prestar apoio na candidatura.
§
Candidatura à inscrição da AJA no RNAJ – IPDJ
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§
§
§

Crescer organicamente em número de sócios
Emissão dos cartões de sócios
Organizar o processo de informação e prestação de contas

v
Consolidação Área de Projetos JA (Comissões Regionais)
ü
Promotores: “Kit discípulo”; “Espaço 3D”; “Vamos orar”; “Concurso bíblico”;
“Bolsa de voluntariado regional”
ü
Área desportiva: dinamização de grupos interesse (corrida, BTT, aluguer regular de
pavilhão para a prática desportiva, etc)
ü
Organização de encontros de talentos com finalidade solidária
ü
Jornada JA: promoção de encontros temáticos; organização da liturgia com os
pastores; realização de ações de rua (rastreios, flashmob, etc)
ü
ACREG: organização da liturgia espiritual com os pastores; coordenação de um
projeto social; coordenação de um programa evangelístico sábado à tarde transversal às
faixas etárias; dinamização do encontro inter-igrejas de sexta-feira à noite; dinamização de
evento social sábado à noite, apoio à coordenação das Cr’s
Objetivos:
§
Visão integrada nos diversos ministérios jovens
§
Cobertura programática nos diferentes grupos de interesse
§
Trabalho em rede nos projetos de solidariedade e bolsa de voluntariado
§
Jovens regularmente envolvidos em projetos sociais e eventos missionários
§
Integração de visitantes no Espaço 3D
§
Integração na reflexão do Impacto, Logos e Escola de Formação

Dário Santos
Departamento de Jovens UPASD
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