Divulgação Culto Intergeracional
Cartaz e redes sociais da UPASD:
O que é? - Formação Culto Intergeracional.
Onde posso assistir ao programa? Online por Zoom (link a ser previamente disponibilizado pelos
Ministérios da Criança da UPASD.)
Quando será a Formação do Culto Intergeracional? De 31 de Outubro a 01 de Novembro 2020.
Quem é a Oradora: Karen Holford, Departamental de Famílias da Divisão Transeuropeia.
Qual será a temática geral?
A adoração e os princípios bíblicos fundamentais.
Explorar a Teologia do Culto Intergeracional de Jesus.
Modelos de Implementação do Culto Intergeracional e Recursos.
Como será o programa? – Começa sexta-feira, 31 de outubro às 19h, daremos continuidade sábado
todo o dia começando às 10h. E termina no Domingo com uma sessão tendo início às 9h. Com um
programa recheado de várias palestras formativas e interativas com foco na adoração intergeracional,
momentos inspiradores de louvor intergeracional, vídeos de modelos de culto Intergeracional… Com
um programa de sábado à tarde direcionado à toda a igreja com entrevista à oradora e lançamento
do seu livro na versão portuguesa: TODOS JUNTOS, QUE MARAVILHA! Explorar o Culto Intergeracional.
Tenho de me inscrever?
Sim no link: https://forms.gle/EuwWuMWG2Agvs2A86
Há custos?
Não. A participação na Formação Online é completamente livre e gratuita.
Quero convidar um amigo... Como faço?
- Partilha esta informação.
Mais informações:
Site oficial da UPASD: https://www.adventistas.org.pt/admin/pages/ministerio-da-crianca
Texto motivador: A adoração está no centro duma relação transformadora com Deus. Uma das
maiores necessidades evocadas por Deus é a necessidade de reforma que nos chega pela oração. Ora
a oração está no centro da adoração que reclama mudanças dum reavivamento na relação com Deus.
Vivemos tempos desafiadores, onde a adoração fará a verdadeira diferença entre o povo de Deus.
Onde todos, crianças, jovens e adultos carecem dum culto transformador com implicações práticas
em resposta às problemáticas atuais. Um modelo de vida redentor, num diálogo intergeracional,
criativo e integrador dos dons no serviço. Eis algumas questões respondidas nesta formação: Será que
nos afastamos dos princípios bíblicos de adoração? Terá Jesus um modelo inspirador de culto que seja
significativo para todas as gerações? Que modelos podemos aprender de culto intergeracional que
nos leve em Família, no Pequeno Grupo e na Igreja a celebrar de forma criativa e inspiradora? Não
perca de forma alguma, a oportunidade de obter resposta a estas e outras perguntas.
DESCUBRA momentos de adoração em família e na igreja espiritualmente vibrantes.
EXPLORE diferentes métodos intergeracionais, onde todos são importantes na adoração!
EXPERIMENTE a adoração multisensorial que cative as nossas crianças e jovens!

