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Pr. António Rodrigues

No primeiro Conselho Anual do ano 2012, após a Assembleia Geral quinquenal da
UPASD, foi apresentado o Plano Estratégico para o novo quinquénio (2012-2017). O Plano
Estratégico apresentado deseja contribuir para o cumprimento da missão que Cristo confiou
à Sua Igreja: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo criatura” (Marcos 16:15).
Gostaria de dividir este relatório em duas partes: (1) Missão da Igreja e (2) Campo
Administrativo.
1. Missão da Igreja
Pela graça de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mundial tem cerca de 17 milhões de
membros e está dividida em 13 Divisões. A Divisão Inter-Europeia, a que o nosso campo
pertence, tem atualmente cerca de 178 000 membros. A Divisão Inter-Europeia é constituída
por 11 campos missionários, 5 Uniões de Igrejas e 6 Uniões de Associações.
Através do MIDRAS foi preparado um Plano Estratégico para o quinquénio que vai de
2012 a 2017. Foi proposto como mote transversal ao quinquénio o lema VIVER + JESUS,
baseado nas palavras de Jesus: “O Rei respondendo-lhes dirá: Em verdade vos afirmo que,
sempre que o fizestes a um destes Meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes” (Mateus
25:40).
Viver mais aplica-se a cada domínio da existência humana: Físico, emocional, espiritual e
social. São quatro as áreas de envolvimento em que o Plano Estratégico proposto se vai
desenrolar. A essas áreas demos a designação de “Bandeiras”. Essas Bandeiras ajudam-nos a
sinalizar a nossa intervenção e a perceber se o nosso envolvimento como Igreja,
Departamento ou Instituição é feito de forma equilibrada, se é adequado às necessidades
sentidas e se produz crescimento e desenvolvimento.
Estas quatro “Bandeiras” são transversais ao quinquénio. Significa isto que o Plano de
Ação de cada Igreja, Instituição e Departamento deve contemplar, em cada ano, atividades
que se enquadrem nestas quatro áreas. As ações e as ferramentas que serão apresentadas e
desenvolvidas em cada Bandeira, quer a nível interno, quer a nível externo, devem exprimir a
visão geral e a visão específica acima mencionadas.
O caminho a seguir é colocar a Igreja na via de ajudar os outros, isto é, tornar as igrejas
centros onde se propague o amor de Jesus pelos outros, fazendo pelas pessoas o que
estaríamos dispostos a fazer por Jesus. Trazer vida em abundância à Humanidade constituiu
o essencial do ministério de Jesus Cristo e esse continua a ser o desafio da missão da Igreja,
onde quer que ela se encontre.
Deus chama-nos a Viver mais. Viver com mais qualidade, com mais intensidade, com mais
equilíbrio, com mais dedicação, com mais empenho, com mais motivação, com mais amor a
nossa experiência de vida, na família, na sociedade, na igreja.
O evangelho de João resume-se numa frase, dita pelo próprio Jesus, que indica o propósito
da Sua vinda à Terra: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10:10).

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 levado, pelo amor de
Cristo, a consolidar a sua 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 f ísicas, mentais, sociais e espirituais.
A visão específica deste Plano Estratégico sublinha a noção completa e total do ser
humano. Já a irmã White, ao falar sobre a educação do ser humano, escrevia o seguinte: “A
verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos.
Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da
existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmónico das faculdades f ísicas,
intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para
aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro” (Ellen White,
Educação, p. 14).
Fundamentos internos – Cada pessoa é útil e possui talentos, dons e capacidades que
pode utilizar na missão da Igreja. Há necessidade de formar os membros da Igreja para que
esta seja eficaz no atender as necessidades internas e externas que decorrem da sua missão.
Pastores e membros mais experientes e capacitados devem, ao nível nacional, regional e
local, colaborar na formação da Igreja, para que esta cumpra a sua missão. Cada Instituição,
Departamento e Igreja deve fazer planos, em consonância com o Plano Estratégico proposto,
e desenvolver ações concretas que vão ao encontro das necessidades pessoais e comunitárias
das pessoas, nos contextos locais em que estão inseridos.
Objetivos – Os departamentais prepararam uma série de ferramentas nas suas áreas
respetivas, para que as Igrejas locais, ao elaborarem os seus planos de ação, as tomassem em
consideração e as utilizassem. Essas ferramentas deveriam levar as igrejas a estarem cada vez
mais abertas e cada vez mais aptas para lidarem com os problemas sociais, procurar
encontrar soluções viáveis e apontar caminhos que fossem úteis para a vida das pessoas. Os
objetivos que nos propomos alcançar com este Plano Estratégico são:
1. Ter uma Igreja mais viva, renovada espiritualmente, que atue como família, que
seja acolhedora e onde o amor de Jesus seja sentido e constitua o motor de toda a ação
desenvolvida.
2. Tornar a Igreja mais interventiva e mais relevante na sociedade. Isso significa que,
na mensagem e na ação da Igreja, se tome em consideração o ser humano em todas as
suas dimensões.
3. Incentivar cada crente, cada família cristã adventista, para que, até ao final do
quinquénio, leve uma alma ao batismo.
4. Ajudar a Igreja a avaliar os seus projetos e ações, de forma a melhorar a sua
intervenção na sociedade, tornando-a mais efetiva.
Assim, foi solicitada a todas as Igrejas e grupos que preparassem um plano de ação para o
ano de 2013. Cerca de 80% enviaram os planos de ação, demonstrando assim o desejo de
pregarem o evangelho do Reino eterno.
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2. Campo Administrativo

A UPASD tinha 9180 membros em 2007, 9332 membros em 2008, 9332 membros em
2009, 9393 membros em 2010, 9425 membros em 2011, 9270 membros em 2012 e 9142
membros até ao final do 3º trimestre de 2013. Para uma população de cerca de 10 milhões de
habitantes, existem em Portugal 96 igrejas e 25 grupos organizados, ou seja, há um
Adventista para 1093 pessoas. O total de batismos no quinquénio passado foi de 1226
batismos. Com um ano e meio decorrido no atual quinquénio, são 315 os batismos realizados
até ao presente. Dois grandes problemas foram detetados. O primeiro passa pela grande
diminuição, em geral, da assistência nas igrejas e grupos. O segundo problemas é de ordem
económica.
Para determinar a realidade das nossas igrejas, foi pedido aos pastores que, em conjunto
com o Conselho de Igreja, nos informassem, tendo em consideração a lista oficial de
membros, sobre quantos membros frequentam regularmente a igreja. Constatou-se que, na
maioria dos casos, a frequência regular era de 50% dos membros inscritos.
A crise económica, que levou a um aumento do desemprego, em conjunto com a falta de
oportunidades no país, levou a que alguns Adventistas emigrassem. Por outro lado, muitos
irmãos estrangeiros decidiram regressar aos seus países de origem. Este estado de coisas não
só criou uma situação económica dif ícil,como também se refletiu numa redução dos dízimos
na ordem dos 7%. É necessário tomar medidas para fortalecer as igrejas, promovendo ações
de consolidação da fé, bem como ações que permitam alcançar novos corações.
Os problemas económicos levaram também a União a repensar e a reestruturar o campo
nacional, através de ações, que ainda estão em curso, destinadas a reduzir as despesas sem
diminuir a missão da Igreja.
Ao nível das igrejas. Diminuir as despesas passa por pedir às igrejas que têm instalações
arrendadas que assumam parte do pagamento das rendas e, caso seja estritamente
necessário, passa também por se proceder ao encerramento daquelas igrejas que, por falta de
membros, não estejam a cumprir a missão (por exemplo, Loulé Leste). Temos também a
perspetiva de propor o encerramento de outros locais de culto, bem como a fusão de algumas
congregações.
Ao nível do CAOD. A missão do CAOD foi colocada em perigo devido a questões
financeiras. Para continuar a missão, e apesar de existirem várias decisões fundamentais que
deverão ser tomadas, foi necessário: (1) Propor aos Professores uma redução salarial, através
da mudança da tabela salarial. Deixar a CGA e aceitar um novo contrato com a tabela salarial
dos Obreiros, ou seja a AFM; (2) Reabrir o Internato, com a colocação de um Pastor e
precetor, antigo aluno do CAOD, hoje Pastor acreditado, Pr. Edgar Justino; (3) Aumentar o
numero de alunos, através de visitação e ações nas igrejas; e (4) Pedir ajuda financeira à
Divisão.
Ao nível da Publicadora Servir. A nossa Publicadora também enfrenta problemas
financeiros, que resultam de uma diminuição de 50% nas vendas. Foi necessário tomar
medidas para reduzir custos: (1) Dispensar funcionários; (2) Criar parcerias com a
Publicadora Safeliz; (3) Entrar no mercado Africano; (4) Criar e preparar novos livros; (5)
Redimensionar a Publicadora; (6) Motivar os Colportores e (7) Pedir ajuda financeira à
Divisão.

Viagem a Angola. Foi realizada uma viagem a Angola na tentativa de desbloquear o
pagamento da venda de livros realizada alguns anos atrás. Pela graça de Deus, já estamos a
receber algum dinheiro como resultado desta ação.
Atividades da Presidência .
Apesar de quase tudo andar à volta dos problemas económicos, a Presidência deseja não
perder a visão da missão da Igreja. Assim, proponho-me:
Visitação – Visitar cada sábado uma igreja e apresentar um programa de aplicação do
Plano Estratégico ao dia a dia da igreja local.
Reuniões de Oração- Sempre que possível, realizar visitação às igrejas no dia da reunião
de oração e constatar a insuficiência de membros nas mesmas.
Pregações – No ano de 2013, tive o privilégio de me dirigir à Igreja nacional, via TV
Adventista, realizando o culto divino para fortalecimento e para motivação espiritual.
Realizei também visitação aos acampamentos nacionais e às reuniões pastorais das Regiões
Eclesiásticas.
Modelo de Construção de Igrejas de Baixo custo - Face à previsão de se vir a construir
cerca de 7 Igrejas, construções que já estavam previstas e estão orçadas em 3 milhões de
euros, foram tomadas medidas para travar a despesa, propondo-se um modelo de Igreja de
baixo custo, mas que ainda se encontra em fase de apresentação e deliberação.
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Evangelismo
Foram distribuído 90 000 livros O Grande Conflito em 2012, pela graça de Deus.
Continuaremos a estar envolvidos nesta missão de semear. Está prevista para 2014 a
distribuição de um novo livro. Foi também realizada a campanha nacional de evangelização
na Igreja Central de Lisboa, que foi transmitida para todo o país pela Internet.
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Campanhas nas grandes cidades
Segundo as diretrizes da Conferência Geral, a evangelização das grandes cidades deve ser
uma atividade prioritária entre 2013 e 2015. Gostaríamos que a Igreja em Portugal se
associasse a este desejo de ver a Igreja Adventista crescer. Para que este desejo se torne uma
realidade, está a ser preparado um calendário de atividades para 2014. O novo ano iniciar-seá com as seguintes iniciativas: (1) 10 dias de oração; (2) Culto Presidencial; (3) Distribuição
do livro missionário; (4) Campanhas em todas as Igrejas; (5) Caravana de evangelismo do Pr.
Alexandro Bullon; (6) Criação de várias atividades de saúde e de atividades de intervenção
social, (7) Realização de duas campanhas nas duas grandes cidades do país: Lisboa e Porto.
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Gratidão
Quero agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo na vida dos pastores e dos irmãos
em geral. Quero também agradecer a Deus pelo espírito de entrega dos diferentes
departamentais e dos respetivos adjuntos, bem como dos membros de todas as comissões.
Quero agradecer ainda pelo trabalho realizado em todas as nossas instituições, apesar das
dificuldades encontradas. Finalmente, desejo agradecer à Divisão Inter-Europeia, pela
prontidão em nos ajudar em todas as direções.

Só Deus pode continuar a dar à sua Igreja em Portugal um espírito de preparação para a
volta de Jesus Cristo. Deus tem sido muito generoso, pelo que certamente encontramos
muitas razões para ter um coração reconhecido perante a grandiosa intervenção do Senhor
na nossa vida e na vida da Igreja. “O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o
seu povo com paz” (Salmos 29:11).
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Relatório da Secretaria
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Pr. Artur Machado

Na sequência do relatório apresentado pelo presidente da União, a Secretaria apresenta o
seu relatório ao Conselho Anual de 2013, reconhecendo em primeiro lugar as muitas bênçãos
que Deus tem dado ao Seu povo e sobretudo por encontrarmos os irmãos e as igrejas
animadas no trabalho do Senhor.
Neste sentido acreditamos que o lema do Plano Estratégico, “Viver +” é simultaneamente
um desafio e um elemento de motivação para a Igreja. Um desafio porque somos sempre
chamados a ir além do que alcançamos e esperamos que pela graça e ajuda de Deus, Ele nos
ajudará como Igreja a Vivermos muito + do que aquilo que nos propomos com os planos de
ação de Departamentos e igrejas locais. Este lema é também um elemento de motivação,
porque nos ajuda a termos consciência de que com o Senhor é possível Viver +, mesmo em
situações de provação e de dificuldade pessoais e colectivas. Com Deus podemos sempre ir
mais além do que pensamos e imaginamos. E nas visitas feitas às igrejas é essa a motivação e
confiança que temos encontrado.
Ao apresentarmos este relatório, fazemo-lo, tendo um olhar analítico e racional para o
presente da realidade da igreja dada pelos números das estatísticas. Mas temos também um
olhar para o futuro, que acreditamos também nos ajudará a Viver + a perspectiva de
crescimento da Igreja, não apenas na quantidade de membros, que pretendemos alcançar
pelo envolvimento da Igreja na sua missão; mas também na qualidade duma Igreja mais
fraterna, acolhedora, dinâmica, envolvida, renovada, que contribuirá para dar vida e calor à
frieza das estatísticas e dos números.
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1. Formação e Disponibilização de Conteúdos
a. Vídeos Programa Secretaria
A Secretaria da UPASD procurou ao longo do ano 2013 dar continuidade ao trabalho que
vinha a ser desenvolvido, com a implementação do programa informático de Secretaria, no
sentido de melhorar a gestão de membros locais, uniformizar procedimentos administrativos
na secretaria das igrejas e facilitar a informação entre estas e entre as igrejas e a União.
Assim com o concurso do Departamento de Comunicação, a Digitalway, o irmão João
Marçal e a irmã Sónia Fernandes, foram disponibilizados um conjunto de 15 vídeos, cujo
objetivo é ajudar secretários e pastores aprenderem a trabalhar com o programa de
Secretaria. Continuamos disponíveis para realizar caso haja formações in loco, caso haja
necessidade.
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b. Manual de Igreja
Foi disponibilizado também online na página da União a edição do Manual de Igreja em
pdf versão 2010.
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c. Formação de Secretários e Auditorias das Igrejas
Um dos nossos objetivos é melhorar a qualidade de funcionamento das secretarias das
igrejas locais. Para tal, além de disponibilizarmos online o programa de secretaria, nas

deslocações efetuadas às igrejas, reunimos com secretários de igreja e pastores locais ou
promotores bíblicos, realizamos uma auditoria à secretaria local da igreja, com levantamento
de anomalias e damos alguns conselhos para uma melhor eficácia da secretaria.
Auditorias realizadas: 14.
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d. Processos de Casamento Civis Sob Forma Religiosa
Desde a saída da Lei da Liberdade Religiosa em 22 de Junho de 2001, que as confissões
religiosas reconhecidas e registadas têm a possibilidade de realizar Casamentos Civis Sob
Forma Religiosa. A Secretaria prepara e supervisiona todos os processos. Entre os anos de
2012 e 2013, foram realizados um total de 6 Casamentos Civis Sob Forma Religiosa.
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2. Estatísticas da Igreja Adventista
a. Estatísticas Mundiais
Segundo as estatísticas fornecidas pela Conferência Geral, aproximamo-nos dos 18
milhões de membros (17.479.890). Só no último ano houve 1.1 milhão de batismos, sendo o
maior número de novos conversos oriundos da Divisão Centro-Este Africana (2.784.249).
Num único dia 3052 pessoas uniram-se à igreja. Em cada hora 127 pessoas são batizadas, o
que corresponde a 2 pessoas por minuto1.
Este crescimento não é homogéneo, segundo salientou o Secretário da Conferência Geral.
Enquanto que no hemisfério Sul se experimenta um boom no crescimento da Igreja, o
mesmo não se passa no hemisfério Norte que tem um crescimento mais lento.
Cerca de 6.6 milhões de membros vivem na África, 5.8 milhões na América Latina e 3.4
milhões na Ásia.
As uniões que experimentam neste momento o crescimento mais rápido situam-se na
Índia, Bangladesh, Zâmbia, Uganda, América do Sul e Central, Zimbabué, Malawi e
Paquistão2.
No que respeita ao rácio adventistas-população mundial, enquanto que no início do nosso
movimento esse rácio era de 1 Adventista para 360.000 pessoas, hoje essa relação caiu para 1
Adventista para 360 pessoas.3
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b. Estatísticas da EUD
No que respeita à nossa Divisão os números de membros e de admissões (por baptismo e
profissão de fé, são os seguintes:

1	
  Cf.	
  Mark	
  Kellner,	
  “Statistics	
  Reveal	
  Massive	
  Adventist	
  Mission	
  Challenge,	
  Leader’s	
  Say”,	
  in	
  

http://www.adventistreview.org/article/6675/archives/issue-‐2013-‐1527/27-‐cn-‐statistics-‐
reveal-‐massive-‐adventist-‐missions-‐challenge-‐leaders-‐say	
  ,	
  2013	
  Annual	
  Statistical	
  Report,	
  p.	
  
5.;	
  	
  Edwin	
  Manuel	
  Garcia,	
  “Membership	
  Nears	
  18	
  Million	
  Secretary	
  Higklights	
  Regions	
  of	
  
Growth,	
  Decline”,	
  in	
  http://news.adventist.org/all-‐news/news/go/2013-‐10-‐13/membership-‐
nears-‐18-‐million-‐secretary-‐highlights-‐regions-‐of-‐growth-‐decline/	
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2	
  Cf.	
  Edwin	
  Manuel	
  Garcia,	
  Id.	
  p.	
  2
3	
  Cf.	
  Mark	
  Kellner,	
  Id.,	
  p.	
  1.

Anos

2007

2008

2009

2010

2011

Admissões

4.833

4.954

5,407

4.783

4.620

Nº	
  Membros

176.047

176.209

176.835

177.668

178.168
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c. Estatísticas da UPASD
No que respeita à nossa União e tal como foi mencionado no último relatório da
Secretaria da Conferência Geral, Portugal encontra-se entre as Uniões cujo crescimento ao
longo dum período de 10 anos é inferior a 12%.4
É bom sublinhar que os números estatísticos, não são absolutamente fidedignos. Há várias
razões para isso: em primeiro lugar a existência de desacertos entre as listas de membros
apresentadas pelas igrejas e a existente nos nossos serviços como sendo oficial. Em segundo
lugar adicionamos o facto de que nem todas as
igrejas enviam relatórios e algumas enviam-nos tardiamente. Em terceiro lugar,
salientamos que muitos dos registos locais estão desatualizados, pois continuam
a constar membros já falecidos, ou transferidos para outras igrejas, além de que como
mostraremos mais à frente, há um número de membros afastados e apostatados que se
acumulam nos registos, sem haver correspondência real na vida das igrejas.
Para ajudar a espelhar um pouco a realidade das igrejas realizámos neste ano um inquérito
que permitiu aos pastores locais e à Secretaria da União ficar na posse de dados mais fiáveis,
no que respeita à realidade da igreja em Portugal em termos de membros. Também aqui
apresentaremos esse relatório.
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Atualmente possuímos 96 igrejas e 25 grupos.
Quanto ao crescimento da Igreja nos anos de 2012 e 2013 este pode ser visualizado na
tabela seguinte:
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GANHOS
Batismos

PERDIDOS
Pro4issão	
  
Transferência
Fé

Apostasia

Morte

Transferência

TOTAL	
  
Membros

2012

208

7

216

230

151

249

9.270

2013

107

8

150

99

103

165

9.142
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Algumas conclusões podem ser tiradas destes dados.
Em primeiro lugar podemos concluir que o crescimento sobretudo no último ano se deveu
mais às transferências que às entradas por batismo de novos conversos.
Quer os ganhos, quer as perdas de membros tiveram uma baixa de 2012 para 2013, mas as
perdas, continuam superiores aos ganhos.(em 2012 o rácio ganhos perdas foi de -199
enquanto que em 2013 esse rácio foi de -102 membros).

!

4	
  Cf.	
  Edwin	
  Manuel	
  Garcia,	
  Op.Cit.,	
  p.	
  1	
  (no	
  mesmo	
  grupo	
  do	
  nosso	
  país,	
  encontram-‐se	
  a	
  

Alemanha	
  do	
  Sul,	
  Polónia,	
  Japão,	
  Hungria,	
  Suíça,	
  Nova	
  Zelândia	
  e	
  Austrália)

Quando comparamos estes dados com o crescimento real da União desde 2007,
verificamos que desde 2011 estamos numa curva descendente de crescimento e que nos
estamos a aproximar do número de membros que tínhamos em 2007.
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ANO

TOTAL	
  MEMBROS

2007

9.180

2008

9.332

2009

9.322

2010

9.393

2011

9.425

2012

9.270

2013

9.142

!
Os gráficos seguintes dão-nos uma melhor visualização desta situação.
!
Na tabela seguinte vamos ver para os anos de 2012 e 2013 a relação entre membros ganhos
e perdidos por Região Eclesiástica.
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2012
2011
2010
2009
2008
2007

!
ANO	
  2012
RE	
  Norte RE	
  Centro RE	
  Lisboa RE	
  Alentejo RE	
  Madeira

RE	
  Açores

Batismo

67

74

40

25

Transfer.

34

5

58

67

<
Apostasia

80

40

90

16

Óbito

25

16

67

11

31

1

Transfer.

45

25

85

89

1

4

Saldo

-‐49

-‐2

-‐144

-‐24

-‐30

4
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9
2

4
4

ANO	
  2013
Batismo
Transfer.
Apostasia
Óbito
Transfer.
Saldo

RE	
  Norte RE	
  Centro RE	
  Lisboa RE	
  Alentejo RE	
  Madeira
15
24
55
11
3
17
32
88
5
3
3
12
20
-‐3

5
23
40
-‐12

34
56
92
-‐39

56
10
13
-‐63

1

1
1

5

10

!
O gráfico de Consolidado de Crescimento por Regiões Eclesiásticas é:
!
RE	
  Norte	
  19.10%
RE	
  Lx&Vtejo	
  34.6%
RE	
  Madeira	
  1.1%

RE	
  Centro	
  26%
RE	
  Alent&Alg	
  15.5%
RE	
  Açores	
  3.5%
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O Gráfico de Crescimento Parcial de Batismos por Regiões Eclesiásticas é:

RE	
  Norte	
  24.8%
RE	
  Centro	
  29.6%
RE	
  Lx&Vtejo	
  28.78%
RE	
  Alent&Alg	
  10.9%
RE	
  Madeira	
  0.9%
RE	
  Açores	
  4.8%

RE	
  Açores
7
5

Quanto ao Crescimento Parcial de Transferências:

Transferências

RE Norte 13.9%
RE Centro 22.6%
Re Lx&Vtejo 39.8%
RE Alent.&Alg 19.6%
RE Madeira 1.3%
RE Açores 2.4%
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No que respeita ao Gráfico das Perdas Nacionais, aqui temos o gráfico ilustrativo:

Perdas Nacionais
RE	
  Açores

RE	
  Norte
RE	
  Alent&Alg

0,09

RE	
  Madeira

RE	
  Lx&Vtejo
RE	
  Açores
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50,00

30,0

40,0

RE	
  Alent&Alg

RE	
  Açores

3,2

RE	
  Alent&Alg

19,3
42,1

RE	
  Lx&Vtejo
14,8

RE	
  Centro

18,3

RE	
  Norte
0,00
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RE	
  Centro
RE	
  Madeira

12,50

25,00

Quanto às perdas por Apostasia:

Apostasia
RE	
  Norte

25,2

RE	
  Centro

13,6

RE	
  Lx&Vtejo

37,6
21,8

RE	
  Alent&Alg
RE	
  Açores

1,2
0,0

Re	
  Norte

10,0
RE	
  Centro

20,0
RE	
  LX&Vtejo

O gráfico de perdas por morte:

Morte
RE	
  Norte

16,5

RE	
  Centro

17,4

RE	
  Lx&Vtejo

54,9
9,3

RE	
  Alent&Alg

14,2

RE	
  Madeira
RE	
  Açores

2,2
0,0
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30,0
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Finalmente temos o gráfico de perdas por transferência:

Transferências

RE Norte
RE Lx&Vtejo
RE Madeira

RE Centro
RE Alent&Alg.
RE Açores
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d.Estatísticas Resultantes do Inquérito Realizado às Igrejas

Como foi mencionado mais acima, e devido a termos notado que as estatísticas resultantes
das contagens do 2º e 7º sábados, eram baixas, solicitámos às igrejas a realização dum
inquérito para nos dar a realidade da Igreja.
Das 96 igrejas e 25 grupos existentes, falta-nos ainda apurar 4 igrejas e 5 grupos.
O inquérito foi baseado nos seguintes parâmetros: Inscritos, Regulares, Afastados,
Emigrantes, Paradeiro Desconhecido, Doença Prolongada, Cuidado Familiares, Frequenta
outra Igreja, Estuda Fora, Falecida, Transferidos.
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Membros	
  Registados	
  UPASD

9.142

Doença	
  Prolongada

265

Nº	
  Membros	
  Inscritos

8.925

Cuidado	
  Familiares

62

Regulares

5.132

Frequenta	
  Outra	
  IASD

533

Afastados

1.127

Estuda	
  Fora

36

Apostasia

339

Falecida

126

Emigrantes

731

Transferidos

76

Paradeiro	
  Desconhecido

496
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Dos resultados obtidos, podemos retirar as seguintes conclusões:
1. Existe uma decalagem entre os membros inscritos e os membros regulares, que
ronda um pouco mais da metade.
2. É necessário um trabalho pastoral junto dos membros afastados e daqueles que
estão em apostasia, tendo em vista a sua possível reintegração na igreja. Caso não seja
possível é necessário resolver a situação do ponto de vista administrativo.
3. Há também necessidade de procurar resolver a situação dos membros cujo
paradeiro é desconhecido.
4. Há uma percentagem não negligenciável de irmãos que estando inscritos numa
igreja, frequentam uma igreja diferente. Por vezes isso deve-se a um projeto
missionário (abertura dum novo grupo), outras vezes trata-se de irmãos que não se
enquadram na sua igreja de origem, mas também não procuram integrar-se nas
igrejas que frequentam. Há aqui também um trabalho pastoral a ser exercido.
A tabela seguinte ajuda-nos a perceber e a relacionar os diferentes dados constantes no
quadro mostrado acima.
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UPASD

Membros	
  

Membros	
  

Inscritos

Regulares

Regulares

56.13%

57.50%

Afastados

12.32%

12.60%

21.96%

Apostasia

3.7%

3.79%

6.6%

Emigrantes

7.99%

8.19%

14.24%

Paradeiro	
  

5.42%

5.55%

9.66%

Doença	
  Prolongada

2.89%

2.96%

5.16%

Cuidado	
  Familiares

0.67%

0.69%

1.20%

Frequenta	
  outra	
  IASD

5.8%

5.97%

10.38%

Estuda	
  Fora

0.39%

0.4%

0.7%

Falecida

1.37%

1.41%

2.45%

Transferidos

0.8%

0.85%

1.48%

Desconhecido
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Se pretendermos comparar os dados nacionais com os dados obtidos para cada Região
Eclesiástica, então a tabela seguinte ajuda-nos a visualizar os números obtidos:
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UPASD

RE	
  

RE	
  

RE	
  Lx.

Norte Centro
Membros	
  

RE	
  

RE	
  

RE	
  

Alentejo

Madeira

Açores

9.142

2.102

1.920

3.715

817

370

173

8.925

2.044

1.886

3.659

817

370

171

Regulares

5.132

1.347

1.258

1.872

364

180

126

Afastados

1.127

202

150

564

98

Apostasia

339

88

70

113

62

22

3

Emigrantes

731

104

116

408

83

41

2

Paradeiro	
  

496

68

56

258

69

6

4

265

67

65

96

26

1

6

62

21

23

13

2

15

2

97

110

218

84

3
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Registados	
  
UPASD
Nº	
  Membros	
  
Inscritos

15

Desconhecido
Doença	
  
Prolongada
Cuidado	
  
Familiares
Frequenta	
  outra	
   533
IASD
Estuda	
  Fora

36

21

1

8

4

1

3

Falecida

126

10

23

65

25

1

2

Transferidos

76

19

12

44

Finalmente e de acordo com os dados do INE, a população portuguesa é de 10.562.178
pessoas, o que faz com que haja 1 adventista para 1.155 pessoas.
Os números são frios como elementos estatísticos. Porém como organização religiosa
devemos lembrar-nos que eles representam pessoas e dizem-nos como se estabelece o
movimento dinâmico de membros dentro das nossas igrejas.
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Há elementos que nos escapam completamente, como sejam as transferências e as perdas
por morte. Duma certa maneira podemos também considerar que até mesmo as apostasias e
o afastamento de irmãos resultam de decisões individuais.
Porém como igreja, os números ajudam-nos a perceber que há algo que podemos fazer
para tornar as nossas igrejas mais acolhedoras, espirituais e viradas para as necessidades

reais dos membros para que as pessoas não tenham vontade de sair. Um ministério pastoral
eficaz torna-se também imprescindível não apenas para guardar aqueles que já estão na
igreja, como para ir buscar os membros que se afastaram e motivar a igreja para uma
evangelização baseada nas necessidades da sociedade a fim de alcançarmos as pessoas no
cumprimento da nossa missão.

Relatório da Área Departamental
de Comunicação
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Pr. Jorge Duarte
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Introdução
As ações descritas no presente relatório foram realizadas como parte integrante do Plano de
Ação da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia (UPASD), sob o lema “Viver +”,
tendo como principal objectivo alcançar o maior número de pessoas através dos meios de
comunicação disponíveis em Portugal.
Em 2013, o Departamento procurou divulgar a missão e a obra da Igreja Adventista junto de
todos os crentes e, ao mesmo tempo, procurou testemunhar de Jesus, para que mais pessoas
conheçam a Verdade.
Os resultados apresentados neste relatório resultam do trabalho desenvolvido entre outubro
de 2012 e setembro de 2013. Assim, a ação do Departamento de Comunicação teve como
principais objetivos:
1. Apoiar as igrejas, integrando o Plano de Visitação da UPASD;
2. Constituir e adequar o Sistema Adventista de Comunicação (ad7), definindo uma
estrutura, uma filosofia e um modelo de funcionamento;
3. Consolidar os meios de comunicação já existentes e que fazem parte do ad7,
produzindo programas e conteúdos para difusão nos vários meios de comunicação
usados pela igreja;
4. Desenvolver novas ferramentas, maximizando assim os meios disponíveis para a
difusão da mensagem e dos valores cristãos.
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Relatório 2012/2013
1. Visitação às Igrejas. No âmbito do plano de visitação o Departamento de Comunicação
da UPASD esteve presente nas seguintes igrejas: Aveiro; Chaves; Leiria; Braga;
Odivelas; Guimarães e Vizela. Esta iniciativa visa, sobretudo, a informação e a
formação, para estabelecer uma melhor sintonia entre a igreja local e o Departamento
de Comunicação.
2. Sistema Adventista de Comunicação (ad7). Em 2013, foi aprovado em Conselho Diretor
a constituição do Sistema Adventista de Comunicação - ad7. Com a sua aprovação
foram definidos os organismos de produção (RCS, Serviço de Redação e Reportagem
do ad7; Publicadora Servir; Digitalway; IBED) bem como os meios de comunicação na
área de Broadcast media (televisão, rádio e internet) e na área de Press media
(Newsletter da UPASD, Revista Adventista, Sinais dos Tempos, Dossier de Imagem).
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Brodcast Media: Televisão – Produção de Programas e de Conteúdos. Os programas
realizados e transmitidos pela Igreja Adventista, por meio da televisão, compreendem dois

tipos de emissões: (1) RTP2: Programa “Caminhos” – 25m e Programa “A Fé dos Homens” –
7:30m; (2) TV Adventista – Programação diversa.
1. Programas “Caminhos” e “Fé dos Homens” (RTP 2). Por meio da televisão pública, e no
âmbito da lei da Liberdade Religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), teve
27 períodos de emissão na RTP2. Seis foram referentes ao programa “Caminhos”, aos
domingos, 25m cada, e vinte e um períodos de emissão foram referentes ao programa
“A Fé dos Homens”, de 7:30m cada, emitidos de segunda a sexta-feira. Estes programas
servem, sobretudo, para divulgar as crenças fundamentais da IASD, os seus pontos
doutrinais, bem como as principais actividades realizadas pela Igreja.
2. TV Adventista. Este é o canal oficial da IASD para todos os conteúdos de vídeo. Ainda
não existe uma grelha de programação que sirva totalmente os interesses deste
projeto, mas foram feitos esforços no sentido de uma atualização, da criação e da
inserção de mais conteúdos online. Neste momento existem conteúdos de: (1)
Informação (Jornal ad7; BI das Missões; Carta Missionária - conteúdo recente); (2)
Temáticos (Apontamentos da Semana; História: 150 anos da IASD no mundo); (3)
Eventos (Sermões; Congressos; Série de Conferências; Concertos musicais).
3. Jornal ad7. Desde Janeiro de 2013 que esta produção permite oferecer à Igreja nacional
e mundial os destaques mais relevantes do Plano de Acção da UPASD.
4. Facebook da TV Adventista. Conta já com 1005 simpatizantes.
5. Parceria entre a ANN (Aventist News Network da Conferência Geral) e o ad7 para
partilha e utilização de conteúdos.
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Broadcast Media: Rádio – Produção de Programas e de Conteúdos. Os programas realizados
e transmitidos pela IASD, por meio da rádio, compreendem três tipos de emissões: (1)
Programa “A Voz da Esperança” (30 e 50 minutos); (2) Programa “Tempo de Esperança” na
Antena 1 (3 e 13 minutos); (3) Grelha de Programação em duas rádios da UPASD (24 horas/
dia).
1. Programa Semanal “A Voz da Esperança”. Foi criado um novo Logotipo para o
programa da Voz da Esperança, que conta já com 46 anos de existência em Portugal.
Este programa semanal foi colocado em 16 rádios nacionais, sendo que 13 passaram o
programa de 30m e 3, o programa de 50m.
2. Programa Mensal “Tempo de Esperança”. Para 2013, foram atribuídos à IASD 27
períodos de emissão, sendo que este programa passa na Antena 1, nos mesmos dias
em que a RTP2 transmite o programa “A Fé dos Homens” e o programa “Caminhos.”
3. Base de Dados Gestão ad7 – pedidos. Foi desenvolvida pela Digitalway uma base de
dados para responder, de forma rápida e positiva, a todos os pedidos de material
solicitados ao Departamento de Comunicação.
4. Web RádioAdventista.pt (WRA). Esta é uma rádio na internet que oferece, sobretudo,
uma grelha musical selecionada e diversificada.
5. Facebook da Rádio Adventista. Conta já com 1050 simpatizantes.
6. Rádio Clube de Sintra (RCS). A Associação de Empresários Adventistas (ASI) fez a
gestão da RCS durante o ano de 2012, tendo sido igualmente responsável pela grelha
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de programação. Esta é uma estação de rádio FM com uma programação cristã 24h/
dia. Existem muitos ouvintes que demonstram interesse em conhecer os valores e
princípios de vida Adventistas.
7. Portal da UPASD. Foi feita a consolidação do Portal da UPASD, sendo este um
instrumento potencial de divulgação online e um acesso privilegiado para os crentes e
simpatizantes da IASD.
8. Facebook da UPASD. Conta com mais de 1.290 simpatizantes.

Press Media – Produção de Conteúdos.
1. Revista Adventista (RA). Para além da divulgação e promoção na visitação às igrejas,
foram disponibilizadas notícias e reportagens das várias ações do Plano de Ação da
UPASD. Foi, igualmente, produzido um artigo para a RA, integrado na semana de
reavivamento realizada em janeiro de 2013.
2. Newsletter da UPASD. No mês de maio teve início o envio regular de uma Newsletter. O
registo para a subscrição é feito no Portal da UPASD, sendo que já existem 735
subscritores. Em parceira com a Publicadora Servir é feita mensalmente uma edição
especial para divulgação da capa e dos conteúdos da RA.
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Participação no Encontro Media Convention no âmbito da EUD. Realizou-se em
Outubro de 2012 o encontro europeu de comunicação, onde foram realçados os conceitos de
Broadcast e Press Media. A conclusão deste encontro ditou que o grande desafio para a IASD
nacional e mundial passa por integrar todas as ferramentas de comunicação ao serviço da
Igreja, sobretudo, no âmbito das ações de Evangelismo.
Formação sobre Comunicação. Integrado no programa de formação dos candidatos a
ministros do culto, sob a coordenação da Associação Ministerial, o Departamento deu
formação sobre comunicação, solicitando a todos os participantes um trabalho de pesquisa
sobre um tema à escolha.
Participação e divulgação da IASD na Universidade Lusófona. A partir de um convite da
área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, o Departamento de Comunicação
contribuiu para que se desse a conhecer o movimento Adventista desde a sua existência.
Participação na Comissão dos Tempos de Emissão. De acordo com o calendário de
reuniões da Comissão dos Tempos de Emissão, o Departamento participou em todas as
reuniões que tiveram lugar no período a que se refere este Relatório.
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Resultados alcançados com os programas de televisão, rádio e internet

DEPARTAMENTO
COMUNICAÇÃO

TOTAL DE
CONTACTOS

993

TOTAL DE PEDIDOS

1.604

TOTAL DE
BÍBLIAS

262

TOTAL DE LIVROS

1.060

PEDIDOS

LITERATURA

RTP2

672

Bíblias

172

Ouvintes da RCS

57

Rádios

452

Livros

740

Grande Conflito

46

Blog “O Tempo
Final”

410

Bíblias

90

Grande Conflito

320

Carta e/ou Internet

70 Cursos “Força para Viver”

134

Curso “Arqueologia e
Bíblia”

35

Revista “Sinais dos
Tempos”

93

Revista “S&L - 8
Remédios”

20

1.604

RÁDIO CLUBE DE
SINTRA
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RESULTADOS GERAIS

Livros Esp. Profecia

93

TOTAL DE PEDIDOS

1.862

Bíblias

165

TOTAL DE BÍBLIAS

427

Total de Pedidos

258

TOTAL DE LIVROS

1.153

PESSOAS ENCAMINHADAS PARA AS IGREJAS DA RLX

30

Plano de Ação para 2014
Prioridades do Departamento:
1. VIVER + o Compromisso. Prioridade para todas as atividades de evangelismo
apoiando e reportando o Plano de Ação em 2014.
2. Desenvolvimento da nova plataforma para a TV Adventista e criação de condições
que visem a produção e disponibilização de novos conteúdos e de parcerias externas
(em execução).
3. Disponibilização das Agendas para 2014: O Departamento procurará voltar a fornecer
esta ferramenta de trabalho a todos os interessados.
4. Agenda UPASD – phone app. Hoje em dia, os telemóveis, smartphones e dispositivos
móveis ocupam cada vez mais tempo e espaço na vida dos seus utilizadores. Por ser
verdade, o Departamento procurará desenvolver esta aplicação para telemóveis e
tablets (em execução).
5. Enc. de Tecnologias da Comunicação. Consolidação desta proposta em 2014.
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6. Workshop em Webcast – Transmissão de vídeo pela internet. Consolidação desta
proposta em 2014 em parceria com o CAOD e ISMAI.
7. Visitação regular às igrejas, apresentando um programa informativo e formativo que
permita um trabalho integrado e sistematizado entre a igreja local e o Departamento;
8. Lançamento do novo sítio da Voz da Esperança. Brevemente em
www.vozdaesperanca.pt (em execução).
9. Lançamento do novo sítio da Revista Adventista. Brevemente em
www.revistaadventista.pt (em execução).
10.Consolidação de uma parceria com a AWR. Esta possibilidade permitirá a partilha
de conteúdos entre a AWR e o ad7 (em execução).
11.Consolidação do meio de comunicação “Dossier de Imagem”. Esta foi uma
proposta apresentada no ano passado e que não foi ainda alcançada. O
Departamento procurará reunir as condições de trabalho para concretizar esta
ferramenta.
12.Lançamento de um novo CD de Louvor & Adoração em 2014, em parceria com o
Serviço de Música & Liturgia.

Conclusão
Perante as dificuldades económicas e sociais que vivemos actualmente, mesmo assim
podemos afirmar: “Até aqui nos ajudou o Senhor” (I Samuel 7:12). A obra da comunicação
continuará a ser dirigida por Deus, pois só assim poderemos ver os resultados traduzidos em
bênçãos para a Sua igreja.
Resta-nos, portanto, continuar a trabalhar para Deus, seguindo o conselho do Apóstolo
Paulo: “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco” (I Tessalonicenses 5:18). Para que o nosso louvor seja autêntico é necessário
continuar a “manter o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas” (Colossenses
3:2).

Relatório da Área Departamental
de Evangelismo
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Pr. Júlio Carlos Santos

Introdução
A Área Departamental de Evangelismo é o instrumento da UPASD que, na prossecução
dos objetivos do Plano Estratégico para o ano 2013 e sob o mote Viver + Cristo, tem como
função criar e distribuir materiais que capacitem os membros de igreja para o discipulado,
coordenar o trabalho evangelístico das igrejas locais e organizar atividades e iniciativas
evangelísticas de cariz público e de âmbito nacional.
O foco principal desta Área Departamental, objeto de relatório no presente documento, é
a coordenação do trabalho evangelístico da Igreja em Portugal, considerando que são
inseparáveis, porque complementares, cada uma das suas vertentes estruturais – Escola
Sabatina, Ministério Pessoal e Evangelismo.
Neste sentido, este Relatório tem como finalidade descrever e sintetizar o trabalho
desenvolvido por cada uma destas vertentes durante o ano de 2013.
Para cumprir os objetivos delineados no seu Plano Operacional para 2013, nas suas três
vertentes, a Área Departamental de Evangelismo desenvolveu a sua ação em três áreas
fundamentais: Produção de materiais de apoio, coordenação do trabalho missionário das
igrejas locais e atividades de evangelismo público.
1. Produção de Materiais de Apoio
Durante o presente ano, o Departamento procurou manter, atualizar, produzir e criar
novos materiais de apoio para os Departamentos de Escola Sabatina e Ministério Pessoal das
igrejas, tendo por base as necessidades emergentes e visando sempre os desafios atuais para
o cumprimento da missão. Com este propósito, e organizados por categorias específicas,
foram produzidos e disponibilizados, ao longo de 2013, os seguintes recursos e instrumentos
de apoio:
1.1. Multimédia
1. DVD “Um Novo Céu, Uma Nova Terra”.
1.1. Folhetos
2. Conjunto “Uma Hora com a Sua Bíblia” + estojo.
3. Estojos para as Coleções de Folhetos: “Para Uma Vida com Sentido”; “Momentos
Tranquilos com Deus”.
3.1. Recursos Online para a Escola Sabatina
1. Programa semanal “Apontamentos da Semana” (Disponibilização no site do
Departamento e na TV Adventista).
2. PPT semanal da Lição da Escola Sabatina (Disponibilização no site do
Departamento).
3. Vídeo semanal da Carta Missionária – Novidade (Disponibilização no site do
Departamento e na TV Adventista.)
4. Vídeos trimestrais do Boletim Missionário (Disponibilização no site do
Departamento e na TV Adventista).

5. PPT trimestral do Boletim Missionário (Disponibilização no site do Departamento).
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6. Coordenação e Apoio do Trabalho Missionário das Igrejas Locais
O Departamento procurou informar devidamente cada igreja local sobre os materiais
disponíveis, os planos e as atividades propostas e procurou também motivar a participação e
o envolvimento pessoal e coletivo nas mesmas. Com o intuito primordial de melhorar o
acesso à informação e aos recursos disponibilizados pela Área Departamental de
Evangelismo, foi lançado o novo site do Evangelismo no portal da UPASD, com o endereço
www.evangelismo.adventistas.org.pt. Este instrumento foi remodelado, apresentando um
design mais atrativo e atual e funcionalidades mais intuitivas, facilitando desse modo o acesso
do utilizador aos conteúdos disponibilizados.
Mantendo a estratégia de anos anteriores, em 2013 foi igualmente atualizado e lançado o
Catálogo de Evangelismo, em suporte f ísico (disponibilizado também no site do
Departamento e com possibilidade de encomenda online), contendo toda a variedade de
materiais e produtos disponíveis para encomenda e aquisição por parte dos membros de
igreja. Durante o ano de 2013, o Instituto Bíblico de Ensino à Distância (IBED) manteve o seu
trabalho de divulgar os materiais disponíveis para o estudo orientado da Bíblia e para o
ministério pessoal. Através do IBED, novos interessados puderam informar-se, solicitar
estudos bíblicos e serem acompanhados nesses estudos bíblicos.
Os resultados referentes ao desempenho do IBED estão apresentados nos quadros
seguintes (Quadro1 e 2) e referem-se aos totais até ao final do terceiro trimestre:

TOTAIS

FORÇA	
  
PARA	
  
VIVER

CRER	
  É	
  
VIVER

PROFECIAS	
  
DE	
  
ESPERANÇA

DEUS	
  
REVELA	
  
O	
  SEU	
  
AMOR

SAÚDE	
  4

VIDA	
  
FAMILIAR

ARQUEOLOG
IA	
  E	
  A	
  BÍBLIA

LUZ	
  PARA	
  
O	
  MEU	
  
CAMINHO

CANDIDATURAS

103

30

30

13

19

3

4

3

1

NOVOS	
  
INSCRITOS

103

30

30

13

19

3

4

3

1

ESTUDANTES	
  
ATIVOS

80

26

14

14

17

3

2

3

1

CURSOS	
  
CORRIGIDOS

714

331

101

149

122

1

10

0

0

DIPLOMAS

23

7

5

6

5

0

0

0

0

Quadro 1 – Relatório Global do IBED até 30 de setembro de 2013
INTERESSADOS	
  PARA	
  ACOMPANHAMENTO

1

INTERESSADOS	
  ACOMPANHADOS

8

GUARDADORES	
  DO	
  SÁBADO

4

ESTUDANTES	
  BATIZADOS

3

Quadro 2 – Resultados Gerais do IBED até 30 de setembro de 2013

Uma outra área de influência do IBED está relacionada com o ministério pessoal que foi
desenvolvido em estabelecimentos prisionais, através da disponibilização de Cursos Bíblicos
e outros recursos necessários ao apoio e crescimento deste trabalho missionário específico
junto dos presos. Os resultados provenientes desta ação em concreto estão apresentados no
quadro seguinte (Quadro3) e reportam até ao final do terceiro trimestre:
Estabelecimento	
  Prisional

Nº	
  Estudantes	
  da	
  Bíblia

Nº	
  de	
  BaFsmos

Carregueira

10

2

Faro

15

0

Quadro 3 – Resultados do Trabalho Missionário em Estabelecimentos Prisionais até 30
de setembro de 2013
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Apesar do incremento da utilização das novas tecnologias no contacto com as igrejas
locais, a Área Departamental de Evangelismo procurou, paralelamente, estabelecer contacto
presencial junto das igrejas e das regiões eclesiásticas, procurando também investir na
formação dos dirigentes e membros interessados. Durante o presente ano, por convite das
igrejas e regiões, ou por iniciativa do Departamento, foram realizadas várias ações de
formação, as quais são indicadas no quadro abaixo (Quadro 4):
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TemáFca
Regiões	
  
EclesiásFcas

Unidades	
  de	
  Ação

Seminário	
  sobre	
  Dons	
  
Espirituais

Pequenos	
  Grupos

Igr.	
  Avintes	
  (Canelas	
  e	
  

Norte

Pedroso);	
  Igr.	
  Porto	
  (Vila	
  

Igr.	
  Sta.	
  Maria	
  da	
  Feira;	
  Igr.	
  

Nova	
  de	
  Gaia	
  e	
  Oliveira	
  do	
  

Alpendurada;	
  Igr.	
  Vila	
  Nova	
  de	
  

Douro);	
  Igr.	
  Vila	
  Real;	
  Igr.	
  

Gaia

-‐

Braga
Igr.	
  Castelo	
  Branco;	
  Igr.	
  
Centro

Sertã;	
  Igr.	
  Aveiro	
  (Vila	
  Nova	
   (Sangalhos	
  e	
  Aveiro);	
  Igr.	
  Gândara	
  
de	
  Monsarros	
  e	
  Sangalhos)

Lisboa	
  e	
  Vale	
  do	
  
Tejo

Igr.	
  Amadora;	
  Igr.	
  Lisboa	
  

Alentejo
Algarve
Madeira

Igr.	
  Vila	
  Nova	
  de	
  Monsarros	
  
-‐

dos	
  Olivais;	
  Igr.	
  Leiria
Igr.	
  Odivelas

Igr.	
  Lisboa	
  Central

-‐

Igr.	
  Beja;	
  Igr.	
  Portalegre

-‐

Igr.	
  Faro

Igr.	
  Por^mão

-‐

Alvalade;	
  Igr.	
  Queluz

Igr.	
  Funchal	
  (Caniço	
  e	
  Porto	
  Santo)

Quadro 4 – Ações de Formação por Regiões Eclesiásticas

-‐

7. Atividades de Evangelismo Público
Ao longo do ano 2013 foram realizadas três iniciativas de evangelismo público, uma de
âmbito nacional e outras duas de âmbito regional/local:
7.1. Campanha de Evangelização Nacional e Concerto da Orquestra da Academia de
Fountainview
• Data: 24 a 30 de junho; 2 de julho.
• Local: Igreja Central de Lisboa.
• Conferencista: Pr. John Bradshaw.
• Tema: “Tempo de Esperança”.
• Coordenação e Organização: Igreja Central de Lisboa.
• Colaboração: Área Departamental de Evangelismo.
Esta atividade, de âmbito nacional e de puro evangelismo público, foi transmitida online e
em direto na TV Adventista, envolvendo toda a Igreja nacional e sendo recebida por igrejas e
auditórios espalhados pelo país e pelo estrangeiro, mas também por muitos utilizadores que,
de forma pessoal e familiar, assistiram às Conferências. A transmissão integrou pela primeira
vez a língua gestual, o que representou um ganho muito relevante em termos de
comunicação e do alargamento do público-alvo. A Série de Conferências encerrou com uma
grande cerimónia batismal.
7.2. Projeto Evangelístico em Torres Vedras
• Data: 27 de abril até 8 de dezembro.
• Local: Torres Vedras.
• Designação: “Torres Vedras 2013”.
• Coordenação e Organização: Grupo Aliança.
• Colaboração: Área Departamental de Evangelismo.
Esta atividade de âmbito regional/local e de carácter misto – evangelismo público e
ministério pessoal – visa desenvolver a Igreja de Torres Vedras. É o resultado de um trabalho
conjunto entre a Área Departamental de Evangelismo da UPASD, a Região Eclesiástica de
Lisboa e Vale do Tejo e o Grupo Aliança (Associação Sociocultural). Tem como objetivo a
dinamização e a potencialização da Igreja de Torres Vedras, através de um Projeto
Evangelístico inserido no Plano Estratégico da UPASD para o ano de 2013 – “Viver+”. O seu
modelo de funcionamento traduz-se num projeto de formação contínua, no decurso do
presente ano, que visa a concretização de várias ações de Evangelismo.
Além dos membros da Igreja de Torres Vedras, as Ações de Formação estendem-se
também a membros de outras igrejas que façam parte da Região Eclesiástica de Lisboa e Vale
do Tejo e que desejem envolver-se neste projeto. O desafio, porém, ultrapassa as formações e
pretende que os participantes nas formações se possam unir ao Projeto Torres Vedras 2013 e
estejam presentes em todas as atividades relacionadas com o mesmo.
7.3. Jovens por Jesus
• Data: 21 a 26 de julho.
• Local: Vila Real de Santo António.
• Coordenação e Organização: ASI Portugal.
• Colaboração: Área Departamental de Evangelismo.

!

Todas estas atividades foram planeadas e enquadradas no Plano Estratégico da UPASD
para o ano 2013, visando sempre, e concomitantemente, ações de preparação e de
continuidade coerentes e integradas.
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8. Plano de Ação para 2014
A Área Departamental de Evangelismo tem traçado para o próximo ano um Plano de Ação
assente, fundamentalmente, em quatro grandes atividades nas vertentes do evangelismo
público e ministério pessoal e sob o mote “Um Crente, Um Missionário”. Este plano decorre
do Plano Estratégico da UPASD para 2014, que apresenta como objetivo principal “Viver + A
Missão”. Paralelamente o Departamento tem como objetivo a elaboração e o desenvolvimento
de novos materiais de apoio e a criação de novos conteúdos online, mantendo, porém, a
produção regular dos recursos online para a Escola Sabatina.
Entre os vários desafios que se perfilam para o ano 2014, destaca-se a construção da nova
plataforma do IBED, mediante o desenvolvimento de um sistema inovador, inédito e
integrado de estudos bíblicos online – CEBon (Centro de Ensino Bíblico Online). Pretende-se
que este sistema proporcione e facilite o envolvimento direto dos membros das igrejas locais
no processo de gestão e acompanhamento de interessados no estudo sistemático da Bíblia.
8.1. Projeto Livro Missionário
Na primeira fase criar-se-ão os materiais de apoio e de divulgação: livro, cartaz, ficha de
contactos do coordenador local, ficha de compromisso, nota de encomenda/igreja. Na
segunda fase proceder-se-á às reuniões com os coordenadores locais e à entrega dos
materiais. Na terceira fase far-se-á o culto de lançamento. Na quarta fase será feita a recolha
das fichas de compromisso e proceder-se-á ao envio das notas de encomenda pelas igrejas.
Na quinta fase serão entregues os livros por Regiões. Na sexta e derradeira fase será realizada
a distribuição nacional do livro missionário.
8.2. Campanhas de Evangelização Locais
• Após as ROI’s, as igrejas locais deverão planear e promover atividades que visem
preparar o público-alvo para a Campanha de Evangelização a realizar localmente, de
acordo com as propostas dos vários Departamentos da UPASD e utilizando os
recursos disponibilizados.
• Elaboração da lista de oradores por região (O pastor local como conferencista
numa das suas igrejas e membros leigos nas restantes, ou como conferencista de
uma só campanha que agrupe as igrejas do seu distrito pastoral).
• O Departamento disponibilizará online todos os materiais de apoio e de
divulgação.
8.3. Campanha de Evangelização “Rumo ao Porto Seguro”
• Conferencista: Pr. Alejandro Bullón.
• Temática: Plano da Salvação.
• Materiais de apoio e divulgação: Disponibilização online do Departamento.
• Modelo de organização: Conferências em várias igrejas, visando o território
nacional.
• Roteiro das Conferências: Lagoa (5ª F.), Portalegre (6ª F.), Setúbal (sábado
manhã), Barreiro (sábado noite), Lisboa Central (domingo), Funchal (2ª F.), Porto (3ª
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F.), Braga (4ª F.), Aveiro (5ª F.), Coimbra (6ª F.), Assembleia Espiritual (sábado
manhã) | Cerimónia Batismal (tarde).
8.4. Campanhas de Evangelização nas Grandes Cidades
• Cidades: Porto e Lisboa.
• Modelo de Organização: Envolvimento integrado das igrejas das Regiões na
preparação das Campanhas.
• Materiais de apoio e divulgação: Disponibilização online do Departamento.
8.5. Produção de Novos Materiais de Apoio
8.5.1. Multimédia
• DVD “Um Novo Céu, Uma Nova Terra” (Novo Preço – 5,00€).
8.5.2. Cursos Bíblicos
• Curso Bíblico para Novos Membros (13 Lições).
• Renovação do Curso “Força para Viver”.
8.5.3. Manuais
• Manual de Estudo da Escola Sabatina para Visitas (Versão do Dinamizador e do
Aluno).
• Manual “A Escola Sabatina” (inclui CD com apresentações em PPT):
Preparação do dinamizador; Como apresentar a lição; Programa da Escola
Sabatina; Como ser um dinamizador eficiente; Como criar e organizar Unidades
de Ação.
• Manual de Formação de Dinamizadores da Escola Sabatina (inclui CD com
apresentações em PPT).
• Promoção do Manual de Evangelismo como suporte e orientação para a
preparação e organização das Campanhas de Evangelização a decorrer em 2014.
8.5.4. Recursos Online para a Escola Sabatina
• Programa semanal “Apontamentos da Semana” (Disponibilização no site do
Departamento e na TV Adventista).
• PPT semanal da Lição da Escola Sabatina (Disponibilização no site do
Departamento).
• Vídeo semanal da Carta Missionária (Disponibilização no site do
Departamento e na TV Adventista).
• Vídeos trimestrais do Boletim Missionário (Disponibilização no site do
Departamento e na TV Adventista).
• PPT trimestral do Boletim Missionário (Disponibilização no site do
Departamento).
8.6.
8.7.

Desenvolvimento de Aplicações da Escola Sabatina para Plataformas Móveis
Desenvolvimento da nova plataforma do IBED (Instituto Bíblico de Ensino à
Distância)
• Centro de Ensino Bíblico Online (CEBon)
8.8. Ação de Formação Nacional para Pastores e Promotores Bíblicos
• Data: 3 a 9 de março de 2014.
• Convidado: Pr. Paolo Benini.
• Temática: Escola Sabatina e Ministério Pessoal.

!

8.9. Plano de Visitação às Igrejas
• Em função da exigência inerente ao Plano de Ação para 2014, não serão
agendadas visitas oficiais do Departamento às igrejas locais, estando este à
disposição para apoio ou intervenção mediante solicitações provenientes das
Direções de Região e envolvendo os distritos pastorais.

Conclusão
Ao longo do ano cessante muitos foram aqueles que colaboraram, direta e indiretamente,
com a Área Departamental de Evangelismo, aos quais agradecemos pela disponibilidade,
entusiasmo e dedicação em servir o Mestre no cumprimento desta tão nobre Missão:
Administração da UPASD; colegas de Departamentos, Serviços e Instituições; Diretores de
Região, Pastores e Promotores Bíblicos; Secretária do Departamento; elementos das equipas
responsáveis pelos diferentes projetos; Diretores da Escola Sabatina, Ministério Pessoal,
Evangelismo e todos os membros das igrejas locais; Publicadora Servir e Digitalway.
Finalmente, e como últimas palavras do presente relatório, quero agradecer
primeiramente ao nosso bondoso Deus por tudo o que apresentámos, reconhecendo que foi
pelo Seu poder e cuidado que tudo foi realizado, apesar das nossas muitas limitações,
dificuldades e desafios.
Oramos para que o Senhor dirija todos os planos de ação no futuro, assim como a sua
Igreja em Portugal, de modo a que muitos sejam conduzidos à Sua casa e aceitem o Seu amor
redentor.

Relatório da Área Departamental
da Família

!
!

Pra. Maria da Luz Cordeiro

Introdução
Temos a seguinte visão Geral e Específica do Plano Estratégico da UPASD para o quinquénio
2012-2017. 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 f ísicas, mentais, sociais e espirituais.”
Os Departamentos da Área da Família (Ministérios da Família, Ministérios da Mulher e
Ministérios da Criança), orientam e enquadram as suas ações no Plano estratégico da UPASD
para o quinquénio 2012-2017.
Tomando esses objetivos da UPASD como linhas condutoras de base, os Departamentos da
Área Departamental da Família, propuseram-se alcançar os seguintes objetivos específicos na
sua área:
1. Promoção da qualidade da vida familiar em todas as suas vertentes – f ísica, afetiva,
social e espiritual, com ênfase no estudo da Bíblia;
2. Formação para o discipulado;
3. Criação, tradução e adaptação de recursos de apoio para atuação das famílias e dos
líderes locais, tanto a nível interno como externo.
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Ações, estratégias desenvolvidas e recursos utilizados
Para alcançar este objetivo, foram desenvolvidas pelos responsáveis da Área Departamental
da Família e por outros formadores as seguintes estratégias e ações:
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1. Atividades levadas a efeito nas Igrejas locais:
Visitação (Culto e formação de tarde).
• Ministérios da Família
• IASD Canelas (9 fevereiro); IASD do CAOD (23 março); IASD Setúbal (25
maio); IASD Alpendurada (8 junho); IASD Abrantes (27 julho); IASD
Corroios (5 setembro).
• Ministérios da Mulher
• IASD Ermesinde (16 fevereiro); IASD Alpendurada (2 março); IASD Pinhal
Novo (18 maio); IASD Pedrouços (8 junho); IASD Setúbal (13 julho); IASD
Leiria (14 setembro); IASD Porto (28 setembro); IASD Stª Maria da Feira (5
outubro)
• Ministérios da Criança
• IASD Atalaia do Campo; IASD Lisboa Central; IASD Oliveira do Douro
Campanhas/Semanas de Oração:
• Ministérios da Família
• Uma Campanha na IASD Alvalade (7 a14 setembro);

• Ministérios da Mulher
• Uma Semana de Oração na IASD Stª Maria da Feira (16 a 23 março)
Retiros:
• Ministérios da Família
• Programa Especial Famílias IASD Sintra (5 a 7 abril); Retiro de Famílias da
Região Eclesiástica do Alentejo e Algarve (12 a 14 abril); Retiro de Famílias
da IASD Amadora (27 a 29 setembro);
Outras ações em Igrejas:
• Ministérios da Família
• IASD Espinho (dedicação bebé, 4 maio); IASD Espinho (participação na
Escola de Evangelismo local, 30 e 31 de julho);
2. Atividades Regionais
Ministérios da Família e Ministérios da Mulher
• Formação para diretoras dos Ministérios da Mulher - 10 fevereiro, Região
Eclesiástica do Norte e Região Eclesiástica do Centro; 17 fevereiro, Região
Eclesiástica de Lisboa e Vale do Tejo; 14 abril, Região Eclesiástica do Alentejo e
Algarve; 23 junho, Região Eclesiástica do Norte e Região Eclesiástica do Centro
com a presença da Diretora dos Ministérios da Mulher da Divisão, a Irmã
Denise Hochstrasser.
3. Atividades Nacionais
Ministérios da Família e Ministérios da Mulher
• Encontro dos 60 + (5 a 7 outubro 2012) em Porto de Mós, Leiria. Convidados –
Doutores Guida e Emanuel Esteves.
• Encontro da Amizade (17 a 19 maio), anulado pelo número reduzido de
inscrições.
• Congresso Nacional dos Ministérios da Mulher – visita da Departamental da
Divisão, Irmã Denise Hochstrasser (20 a 27 junho).
• Promoção da Semana da Família, com orientação para o fortalecimento dos
laços intrafamiliares (9 a 16 fevereiro).
• Acampamento Nacional de Famílias (23 agosto a 1 setembro), em parceria com
o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD e com especial colaboração
da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva.
• Dia Internacional de Oração da Mulher (2 março).
• Dia dos Ministérios da Mulher (8 junho).
• Dia de Sensibilização contra o Abuso e a Violência (21 setembro).
• Encontro dos 60 + (11 a 13 outubro) em S. Martinho do Porto (40
participantes), convidada – Drª Cristina Dias.
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4. Outras atividades
• Encontro Consultivo dos Ministérios da Mulher na Alemanha (16 a 18
dezembro 2012).
• Participação no Programa Especial de Departamentos na WebTv (janeiro).
• Participação de uma formação em Administração com visitantes da Divisão e
da Conferência Geral (27 e 28 de Fevereiro).

• Artigo escrito para a Revista Adventista para a semana dos 10 Dias no Aposento
Alto (janeiro); Artigo escrito sobre famílias para a Revista Adventista (março);
Artigo escrito para o Departamento de Educação sobre a responsabilidade da
mãe (maio).
• Participação no encontro interministérios organizado pela Divisão em Itália (12
a 17 março).
• Participação nas reuniões semanais entre Departamentais e a Administração.
• Participação nos Conselhos Diretores mensais, da UPASD.
• Participação nos MIDRAS (15 julho; 22 e 23 setembro).
• Atendimento às famílias.
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Gabinete de Apoio Familiar
Técnico

Nº de Consultas

Drª Isabel Lacerda

65

Pr. Daniel Vicente
Prª Milu Cordeiro
Total de Consultas

25
20
110
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5.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Tradução, adaptação e criação de recursos de apoio às Igrejas
5 Livros de bolso (Jim Hohnberger).
7 Meditações Matinais para o Inglês.
Sermão da Semana da Família (fevereiro) + 8 PPTs.
Sondagem EUD à Família Adventista.
Sermão da Semana da Família (setembro).
Sermão do Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Risco.
11 PPTs “Amigas de Gravidez”.
Flyer e marcador de livro para o Congresso Internacional EUD “Women in Action”
2014.
Sermão e PPTs para o Dia dos Ministérios da Mulher.
Sermão e PPT para o Dia Internacional de Oração da Mulher.
Sermão e PPT para o Dia de Sensibilização contra o Abuso e a Violência.
Tradução de 2 folhetos do Ministérios da Mulher.
Agenda Feminina de Oração.

Conclusão
Ainda que estejamos conscientes que muito mais era necessário fazer para o preenchimento
das necessidades existentes, agradecemos ao Senhor por todas as atividades e iniciativas que
nos permitiu levar a cabo para o desenvolvimento e crescimento espiritual das famílias da
Sua Igreja. Agradecemos também a todos aqueles que, com espírito de serviço e sensíveis a
esta importante área da Obra de Deus, se esforçaram, dando o seu melhor na realização
destes objetivos. Propomo-nos continuar a pôr em ação todos os recursos que nos sejam

possíveis disponibilizar, prosseguindo nesta tarefa que o Senhor nos concedeu: contribuir
para a formação de famílias equilibradas e espirituais que honrem Deus na sua vivência
familiar.

!
Plano de ação para 2014
!
!

!

!

1. Visitação
• Visitação às Igrejas, segundo solicitação destas e segundo proposta da Administração
da UPASD.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades Nacionais
8 a 15 fevereiro – Semana do Lar Cristão.
14 a 16 fevereiro – Encontro Nacional dos Ministérios da Criança.
1 março – Dia Internacional de Oração da Mulher.
25 abril – Congresso para Crianças.
30 maio a 1 junho – Encontro da Amizade.
14 junho – Dia dos Ministérios da Mulher.
21 a 31 agosto – ACNAC Famílias.
27 setembro – Dia de Sensibilização contra o Abuso e a Violência.
4 outubro – Dia dos Ministério da Criança.
24 a 26 outubro – Encontro dos 60 +.

3. Outras Atividades
• 9 a 11 fevereiro - Participação no Advisory para o Congresso Europeu dos Ministérios
da Mulher, na Alemanha.
• 28 fevereiro a 4 março – Participação no Congresso de Jovens + GAM.
• 17 a 20 março – Participação no Simpósio Mundial “Aﬃrmation of Biblical Sexuality”
na África do Sul, a convite da Divisão (EUD).
• 1 a 4 maio – Participação no encontro europeu KID.
• 23 a 25 de junho – formação para Pastores do Curso de Aconselhamento a Casais
(“Prepare and Enrich”) com a presença dos Diretores dos Ministérios da Família da
Divisão e da Conferência Geral.
• 5 a 8 setembro – Participação no Congresso Intereuropeu dos Ministérios da Mulher,
na Alemanha.
• Promover encontros de fim-de-semana para casais, para implementação do Kit do
Casal: “Revitalize o Seu Casamento”.
4. Recursos/Materiais de Apoio
• Manuais e PPT’s para os dias especiais dos Departamentos da Área Departamental da
Família.
• Kit do Casal: “Revitalize o Seu Casamento”.
• Legendagem dos talk shows do casal Oliver (Diretores dos Ministérios da Família da
Conferência Geral), para serem colocados online.

• Programa para famílias na WebTv: “Encontros ao Pôr-do-sol” (Ministérios da Família),
“Cantinho Infantil” (Ministérios da Criança); “Comer Bem” (Ministérios da Mulher).
• Lançamento do Cd “Amigas de Gravidez”.
• Newsletter mensal dos Ministérios da Mulher.
• Projeto “Saúde e Esperança em Família” em colaboração com os Departamentos de
Saúde e Temperança e de Evangelismo.
• Agenda da Diaconisa.
• Projetos de publicação infantis.
• Preparação de material de apoio infantil a ser usado nas Campanhas de Evangelização.
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Relatório da Área Departamental
Pastoral

!

Pr. Enoque Nunes

!
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Plano de Ação 2013 – VIVER + A Grandeza da Vocação pastoral
Objetivos
•
•

Inspirar e renovar o ministério pastoral.
Multiplicar a inspiração devocional da família do pastor, assim como de toda a
igreja.
• Aprofundar a experiência de comunhão com Deus e a dedicação no
cumprimento da missão.
• Prestar atenção ao pastor, à sua vida pessoal, familiar e profissional.
• Dar ênfase, no programa de ação, ao Pastor e à igreja.
• Trabalhar pela formação teológica e pela formação integral do pastor.
O tempo do secretário Ministerial da UPASD é partilhado com o seu múnus pastoral
das Igrejas de Lisboa Central, Sacavém e Póvoa Stª Iria, além da coordenação de seis
estágios pastorais, e seis estágios vocacionais.
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Relatório 2013
Associados da Associação Ministerial da UPASD
Ministro do Culto Pastor Acreditado

37

Ministro do Culto Pastor Autorizado

7

Estágio Ministerial

6

Ministro do Culto PB Acreditado

7

Ministro do Culto PB Autorizado

8

Ministro do Culto Administrativo Acreditado

13

Ministro do Culto Administrativo Autorizado

1

Ministro do Culto Comissionado Acreditado

6

Ministro do Culto Comissionado Autorizado

2

Ministro do Culto Pastor Emérito

22

Ministro do Culto PB Emérito

5

Ministro do Culto Comissionado Emérito

3

Ministro do Culto Administrativo Emérito

10

Anciãos
Diaconato

!

263
Não apurado

Alunos Bolseiros:
• Sagunto: 6; Collonges: 10, NewBold: 1.
• Total de Alunos Portugueses a Estudar Teologia: 31.
• Nestes últimos dois anos não entraram, por razões económicas: 9.
Nota: É com preocupação que Associação Ministerial segue este dossier da formação
teológica para pastores, pois contínua a ter por parte dos responsáveis a preocupação
com o percurso académico e não com a formação pastoral. A suspensão do Estágio
Vocacional da UPASD acresce a essa preocupação sobre a vocação pastoral dos
futuros pastores.
Ex Ministros do Culto: 9. Mantivemos o contacto com este grupo oferecendo a
Devoção Matinal.
Ministro do Culto a trabalhar noutro Campo: 3

Quadro A: Ministros do Culto

Quadro B: Ministros de Culto Emérito

!
!

Avaliações
Pastores: 70.
Perfil da Igreja: 80.

!
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2. Ordenação Pastoral (2 de junho de 2013).
O corpo pastoral português está mais rico, com a consagração de oito novos
ministros do culto. Os pastores Augusto Fernandes, Dário Santos, Luís Paulo
Vasconcelos, Rúben Martins, Samuel Aires, Sidónio Lança, Teófilo Lopes e Vítor
Pancha receberam a ordenação Pastoral.
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3. Convenção Pastoral: Viver + A Grandeza da Vocação Pastoral
Data: 25 a 27 de Novembro de 2012

!

4. Participação do Ministerial
• Solicitações de Apoio Ministerial em 2013: 144
• Participação na Região do Algarve e Alentejo na Comissão Pastoral.
• Cerimónias sob os auspícios da Associação Ministerial:
Unção: 1 (Pastor).
Funeral de Obreiros: 2.
• Comissão Deontológica e de Avaliação: 4 Reuniões.
• Criação da figura Conselheiro Pastoral para os Ministros do Culto.
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Material Produzido:
•
•
•
•
•
•
•

Participação na Revista Adventista “O Pastor” (Junho 2013).
Regulamento do Estágio Pastoral.
Regulamento do Estágio Vocacional.
Regulamento do Promotor Bíblico.
Código Deontológico do Ministro do Culto da UPASD.
Princípios de Ética Pastoral.
Capítulo dezasseis do regulamento do obreiro: A Disciplina Eclesiástica do
Obreiro.
• Compromisso de Ajuda Financeira.
• Compromisso Vocacional.
• Tomada de posse do pastorado.
• Apresentação da 21ª edição do Manual de Igreja.
• Newsletter do Ancião – Periodicidade Mensal.
Quanto à Newsletter do Ancião, o objetivo é que esta seja uma ferramenta que ajude
os anciãos no conhecimento e na pesquisa teológica. Mensalmente é proposto um
tema, uma curiosidade e uma exegese bíblica. Daremos também oportunidade aos
anciãos de colocarem as suas dúvidas teológicas, se o tema tratado suscitar alguma
questão ou ainda se surgirem questões teológicas ou doutrinárias que gostariam de
ver tratadas.
• Critérios para Estudo de Obreiros.
• Criação de um PIN em Prata com o Logo da Igreja, destinado aos Pastores
Eméritos.

!
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Ação Pastoral
Anual 2012

Estudos
Visitas Batismos Por Voto
Bíblicos

TOTAIS

7153

16573

212

7

Administradores
e Departamentais

145

694

7

0

Ministros do Culto

7008

15879

205

7

!
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Diagnóstico da Igreja Em Portugal – AMUPASD
!

Os Desafios da Igreja
A troca de orientação bíblica e do Espírito de Profecia pela pesquisa de
mercado no mundo, sendo a preocupação pelo eterno substituída pelo
interesse temporal, num esforço para mostrar relevância.
O desafio da relativização.
A preocupação pastoral com a salvação da alma ou com o crescimento.
O desafio da superficialidade do Evangelho. Prega-se o que dá jeito e não o que
é certo (Vidas sem profundidade não alcançam a profundidade das
Escrituras).

!

O Desafio da Falta de Convicção
O cenário Adventista em Portugal está a vivenciar sete tipos de crise:
Crise de Autenticidade - A Igreja está-se a tornar parecida com o mundo.
Crise de Autoridade - Estamos a sucumbir às pressões culturais implementadas
pela sociedade pós moderna.
Crise de Comodidade – A Igreja acomodou-se em relação às Sagradas
Escrituras e ao Espírito de Profecia.
Crise de Fraternidade - O amor entre os irmãos está a esfriar mais e mais (Mat.
24:12; II Tim. 3:2-5).
Crise de Identidade - Estamos a perder a semelhança de Cristo e a nossa
identidade.
Crise de Integridade - Estamos corrompendo o nosso carácter com a
secularização do Cristianismo e a relativização do pecado.
Crise de Prioridade - Jesus está perdendo o primeiro lugar na vida de muitos.
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Objetivos para 2014
Objetivo primário: VIVER + a unidade em Cristo.
Unidos em Cristo, levar cada Pastor e Anciãos da UPASD a incorporar essa realidade
ao testemunharem e ao evangelizarem.

!
!
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Ações Para 2014
Assembleia Espiritual da UPASD.
Convenção para Pastores Eméritos ***.
Encontros Regionais de Reflexão para Anciãos e pastores, com o propósito de
responder ao cenário Adventista em Portugal afetado pelos sete tipos de crise
mencionados neste relatório.
Encontro Pastoral por Regiões Eclesiástica:
Objetivo: Expor o novo paradigma do trabalho pastoral em Portugal.
Estudo do Perfil do Ancião em Portugal.
Preparar o Congresso de Anciãos para 2015.
Encontro na Costa de Lavos para os Filhos de Pastores***.
Visitação às Igrejas para formação dos Anciãos e dos Diáconos ***.
Nas seguintes áreas: Adoração e Liturgia; Administração Eclesiástica;
Aconselhamento e Visitação Pastoral.
Visitação à Família Pastoral com o propósito de acompanhar e auxiliar os pastores e
suas famílias***.
Encontro com ex-pastores ***.
Dar maior ênfase ao Dia do Pastor.
Página Web da Associação Ministerial – Ferramenta para providenciar materiais de
auxílio para pastores e anciãos.
Convenção Pastoral com um objetivo mais formativo do que administrativo.
(*** Se o orçamento da Associação Ministerial e da UPASD assim o permitir.)

!

!
!
!
!
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Relatório do Departamento
de Educação

!

!

Tiago Alves

“A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo o filho e filha de Deus é chamado a
ser missionário; somos chamados ao serviço de Deus e dos nossos semelhantes; e habilitarnos para essa obra deve ser o objetivo da nossa educação” (Ellen G. White, CBV, Cap. 34).
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Tendo em consideração o Plano Estratégico da UPASD para o presente quinquénio e o Plano
Operacional 2012/2017 do Departamento de Educação, construído tendo como referências o
documento acima referido e as recomendações dos Departamentos de Educação da
Conferência Geral e da Divisão Inter-Europeia, apresenta-se o seguinte relatório das
iniciativas e da filosofia e estratégia seguidas por este Departamento durante o último
trimestre de 2012 e os três primeiros trimestres do ano de 2013. Este relatório está elaborado
tendo em consideração os seguintes três pontos de enfoque, que são também as agências da
Educação Adventista: Família / Igreja / Escola. No âmbito do segundo enfoque incluem-se os
dados relativos à AUA – Associação de Universitários Adventistas. No âmbito do terceiro
enfoque, incluem-se ainda os dados estatísticos das escolas da Rede Escolar Adventista.
Família/Igreja
Tendo como objetivo sensibilizar e desafiar a comunidade Adventista, no plano coletivo e no
plano individual/pessoal, para um relacionamento e para um compromisso com Deus, com a
Igreja e com o último modelo educativo divino – o do movimento do povo remanescente,
foram desenvolvidas as seguintes estratégias:
• Disponibilização do Guia de Estudo do livro Educação de Ellen G. White, reeditado e
com uma saída mensal de fichas, de acordo com o programa de leitura para o presente
quinquénio do Serviço de Espírito de Profecia da UPASD;
• Disponibilização mensal do Suplemento Educação Adventista para os Boletins
Informativos das igrejas;
• Dinamização, no 20 de abril, do Dia da Educação, através da partilha do sermão
“Educar para um futuro de sucesso” no Sábado de manhã;
• Exploração do DVD “Propósitos e Testemunhos da Educação Adventista”;
• Visitação do Diretor do Departamento às Igrejas ASD de Santarém, ICAOD, Aveiro,
Alpendurada, Leiria – Gandra dos Olivais, Oliveira do Douro e Sertã;
• Formação em Educação Adventista aos candidatos a Teologia e aos Pastores
Estagiários da UPASD;
• Divulgação da filosofia, da história e do sistema educativo Adventista no programa “A
Fé dos Homens” da RTP2;
• Divulgação e sensibilização das famílias e das igrejas para a utilização das ferramentas
sugeridas e disponibilizas pelo Departamento.
AUA – Associação dos Universitários Adventistas
o Congresso Nacional de Universitários - Aveiro, 19 a 20 de abril:

o
o
o
o
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o

▪ Temática: “Arqueologia Bíblica”;
▪ Convidados: Prof. Rodrigo Silva (UNASP-Brasil); Prof. Francislê Neri de
Souza (UA) e Prof. Victor Alves (docente aposentado);
▪ Responsável Espiritual: Pr. Rúben Abreu;
▪ 150 participantes (na sua maioria universitários, a que se juntou a presença
e o apoio imprescindível do pastor e membros da Igreja de Aveiro, a quem
o Departamento de Educação e a AUA agradecem);
Distribuição on-line, através do Blogue da AUA, das Revistas Diálogo.
Stand da AUA na Convenção “Geração em Missão”, realizada em Coimbra;
Envolvimento dos Universitários na divulgação on-line do filme de sensibilização
contra o Bullying;
Projeto de Evangelismo: “Luanda para Cristo… Esperança para Angola” – 19 a
27 de julho de 2013:
▪ Parceria com a Divisão Sul-Africana e Oceano Índico, com a União
Nordeste de Angola e com os Ministérios de Apoio: Share Him, Quiet Hour
e Amazing Facts;
▪ Equipa de pregadores evangelistas: Diretor do Departamento de Educação
e duas jovens universitárias;
Encontros Regionais de Universitários / Dia de Ênfase da Criação.

Escola
Procurando credibilizar a imagem da Rede Escolar ASD junto da comunidade Adventista,
valorizando as boas práticas pedagógicas e o reconhecimento de utilidade social e educativa
que as mais diversas instâncias que rodeiam as Escolas Adventistas lhes atribuem, foram
desenvolvidas as seguintes estratégias e ações:
• Processo de Acreditação das escolas ASD de Portugal pela Divisão Inter-Europeia e pela
UPASD, como reconhecimento do alinhamento destas escolas com a missão e filosofia
da Igreja e da Educação Adventista, bem como da qualidade académica existente;
• Visitação e apoio às escolas da rede escolar ASD
o Encontros espirituais e de trabalho ao longo do ano letivo;
o Apoio pedagógico e administrativo diverso, nomeadamente na condução dos
processos de seleção de docentes e do processo de Avaliação de Desempenho;
o Participação nas mais diversas iniciativas promovidas pela escolas, a destacar:
A comemoração do trigésimo aniversário do Colégio Adventista de Setúbal e a
Escola Aberta do CAOD;
• Processo de Uniformização da Rede Escolar ASD
o Filme promocional a anunciar as matrículas para 2013/2014;
o Newsletter mensal da Rede Escolar ASD;
• Campanha de alerta sobre o Bullying;
• Alinhamento dos Projetos Educativos da REASD com o Plano Estratégico da UPASD
2012/2017;
• Aplicação dos programas de Reavivamento e Reforma nas escolas;
• Trabalhos do Conselho Nacional de Educação.
• Estatísticas da Rede Escolar ASD:

Rede Escolar ASD da UPASD	
  
Ano Letivo de
2013/2014

Percentagem %	
  

Alunos

Estabelecimento

ASD

NASD

Total

ASD

NASD

CAOD - Colégio
Adventista de Oliveira
do Douro

45

91

136

33,1

66,9

Jardim de Infância
Arco-Íris - Setúbal

7

59

66

10,6

89,4

Colégio Adventista de
Setúbal

7

22

29

24,1

75,9

Externato Adventista
do Funchal

15

54

69

21,7

78,3

Oficina de Talentos
Lisboa (Ensino
Doméstico)

28

4

32

87,5

12,5

102

230

332

30,7

69,3

Comparação Ano
Letivo anterior
2007/2008

91

324

415

21,9

78,1

Comparação Ano
Letivo anterior
2008/2009

109

315

424

25,7

74,3

Comparação Ano
Letivo anterior
2009/2010

106

323

429

24,7

75,3

Comparação Ano
Letivo anterior
2010/2011

120

304

424

28,3

71,7

Comparação Ano
Letivo anterior
2011/2012

113

264

377

30,0

70,0

Comparação Ano
Letivo anterior
2012/2013

122

217

339

36,0

64,0

Totais
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Dados de 14 de outubro de 2013	
  

Plano de Ação 2014
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Considerando o Plano Operacional deste Departamento (construído tendo como ponto de
referência o Plano Estratégico da UPASD), uma cuidada e reflexiva avaliação do mesmo, o
trabalho levado a efeito durante o ano de 2013 e a aferição das necessidades da Igreja

nacional a propósito da Educação Adventista, foi elaborado o seguinte Plano de Ação para o
ano de 2014.
Família/Igreja
O Departamento continuará totalmente disponível para, de acordo com as solicitações das
igrejas e mediante o seu plano de ação e as suas planificações, aplicar ou ajudar a aplicar as
suas diversas ferramentas. Entre elas destacam-se as seguintes:
• Disponibilidade para apresentar o Seminário sobre Educação Adventista (um ou dois
dias, na Igreja ou em outro local, mediante as circunstâncias, o público alvo e o
pedido);
• Disponibilização dos Manuais de Bíblia (Educação Moral e Religiosa Adventista)
produzidos pela Conferência Geral em parceria com a Universidade Adventista de
Montemorelos e a Divisão Inter-Americana. No momento, estão disponíveis dois dos
sete manuais existentes, que permitirão o reforço da instrução religiosa no lar e na
igreja;
• Visitação mensal do Diretor do Departamento às igrejas;
• Continuidade do projeto Guia de Estudo do livro Educação e do projeto Suplemento
Educação Adventista para os Boletins Informativos das igrejas.

!
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AUA – Associação dos Universitários Adventistas
o Congresso Internacional de Universitários - Lisboa, 10 a 13/14 de setembro –
uma organização da Divisão Inter-Europeia;
o Reorganização e implementação definitiva do Serviço de Capelania
Universitária;
o Envolvimento dos universitários nos programas de evangelismo nacionais e
internacionais.

Escola
Continuando o processo de uniformização da Rede Escolar ASD e de acompanhamento,
formação e credibilização das suas escolas, o Departamento define como prioridades as
seguintes ações e estratégias:
• Dinamização da Convenção Nacional de Educação, a decorrer entre 25 e 27 de abril,
com tema e convidado a definir;
• Continuidade na aplicação dos processos de Avaliação de Desempenho e de Formação
Contínua do pessoal docente da REASD;
• Incentivo para o envolvimento das comunidades educativas da REASD nos programas
de evangelismo nacionais;
• Continuação da tradução, diagramação e adoção dos novos Manuais de Bíblia ou
Educação Moral e Religiosa Adventista na REASD;
• Continuação da reflexão sobre a existência de Unidades de Ensino Individual nas
igrejas locais, sob a sua inteira responsabilidade;
• Promoção do programa social nas igrejas locais: Centros de Estudo, em apoio e
complemento dos Centros Comunitários já existentes ou em criação.

!

Conclusão
Tendo tido, e desejando reforçar no futuro, o propósito de procurar despertar a comunidade
Adventista para a importância e para a bênção que temos, ao possuirmos uma filosofia
educativa única de clara inspiração divina, e apesar dos desafios e perplexidades que o
mundo e a educação dos dias de hoje atravessam, temos motivos mais do que suficientes para
confiar na orientação divina e continuar a sonhar e a trabalhar para, enquanto agentes
educativos, proporcionarmos à criança e ao jovem a oportunidade de Viver Mais. Por isso,
agradecemos e louvamos a Deus pelas bênçãos concedidas, na certeza de que é Ele quem está
ao comando da Educação Adventista nos lares, nas igrejas e nas escolas.
A Educação Adventista foi, é e será um estratégico meio de evangelização e de conversão de
almas a Cristo. É nosso desejo que o ano de 2014, ano de reforçado pendor evangelístico na
União Portuguesa, seja uma oportunidade de testemunho, de envolvimento e de importantes
decisões. Mas o trabalho evangelístico inerente à Educação Adventista só será possível se
toda a comunidade Adventista se unir em oração, em súplica a Deus pela visão e pela
orientação nesta nobre e complexa tarefa de “educar para a eternidade”.
Oremos pela consolidação da nossa identidade, da nossa história e da nossa filosofia
educacional de clara inspiração divina. Oremos, igualmente, expressando gratidão pela
presença e condução divina no processo educativo das crianças e jovens que Deus confia aos
lares, igrejas e escolas.
Enquanto instrumentos que somos, cooperantes com Deus, que continue a existir a gratidão,
a consagração, a visão, o esforço, a dedicação e a missão.
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Relatório do Departamento
de Jovens

!
!

Pr. Pedro Esteves

Este relatório pretende apresentar, da forma mais abrangente e mais esclarecedora possível, a
ação e a estratégia do Departamento de Jovens (DJ), pelo que, para maior clareza e
organização, os seus conteúdos serão distribuídos pelas seguintes cinco grandes áreas:
I. Eventos – Apresenta as atividades organizadas pelo DJ e pelas suas estruturas,
identificando algumas das suas características ou factos mais relevantes.
II. Projetos e Recursos – Apresenta a ação e o trabalho desenvolvidos pelo DJ, mas que não
são calendarizáveis em momentos ou datas concretas, pois implicam um processo contínuo
de criação e de implementação.
III. Gestão e Organização – Apresenta o conjunto de ações, recursos e decisões com
implicações na orgânica e na metodologia do DJ.
IV. Estratégia – Apresenta a visão e as grandes linhas orientadoras que sustentaram a ação e
as escolhas feitas pelo DJ nas diversas áreas de trabalho.
V. Departamental – Apresenta a ação e a intervenção pessoal do Departamental de Jovens
juntos das igrejas locais, eventos e estruturas regionais, nacionais e internacionais.
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I. EVENTOS
a. Assembleias Regionais JA 2012 (30 e 31 de Julho; 07 e 08 de Julho).
b. Acampamentos Nacionais 2012 (22 de Julho a 08 de Setembro).
c. Conselho Nacional JA 2012 (26 a 28 de Outubro).
d. Pulse Meet 2012 (12 a 16 de Dezembro).
✓ Participação de uma delegação com líderes das estruturas do DJ.
e. Encontro Regional de Dirigentes (27 e 28 de Janeiro).
✓ Fim-de-semana com formação, motivação e informação aos dirigentes jovens.
✓ Juntou, entre as várias regiões, cerca de 300 jovens dirigentes das igrejas locais.
f. Encontro Nacional de Líderes (17 de Fevereiro).
✓ Encontro de natureza histórica, por ter sido organizado pela primeira vez,
enquanto tal, e por ter juntando várias gerações de Líderes.
g. Dia Global da Juventude (16 de Março).
✓ Adaptação à tarde de Sábado foi positiva e evitou barreiras “ideológicas”.
✓ Resposta muito positiva das igrejas e direções de jovens locais, que encontraram
iniciativas interessantes e criativas na área do serviço e da ação social.
h. Acampamentos Regionais (28 a 31 de Março).
✓ Destacar o tema e linha espiritual comum a todos os ACRE’s.
✓ O mau tempo nesta época do ano continua a ser um obstáculo sério.
i. Semana de Formação JA para Pastores (12 a 16 de Maio).
✓ Número muito significativo de participantes (17 pastores e 5 estagiários
vocacionais).
✓ Forte empenho e interesse demonstrados pelos Pastores presentes.
j. Acampamentos Nacionais (12 de Julho a 01 de Setembro).
✓ Número de participantes não afetado pela crise.
✓ Aplicação de uma visão estratégica em termos de integração da fé: Discipulado
(AcNac Tições); Serviço (AcNac Desbravadores); Missão (AcNac Companheiros e
Seniores).
✓ Dificuldade crescente para encontrar espaços para a realização do Impacto.
k. Congresso Pan-Europeu de Jovens - Novi Sad (30 de Julho a 04 de Agosto).

✓ Número razoável de participantes em função da distância do local (20 jovens).
✓ Progressos muitos positivos em relação aos conteúdos, tais como: Oradores;
Workshops; Música e Louvor.
✓ Participação da Delegação Portuguesa com grande relevo na programação.
l. Projeto “Abraçar O Mundo” (01 a 08 de Setembro).
✓ Avaliação positiva dos participantes.
✓ Significa uma nova oferta do DJ que toca outro perfil de jovens.
✓ Autonomia na organização.
✓ Assinalar a presença e envolvimento do Presidente da UPASD.
m. Jornadas JA (21 de Setembro).
✓ Experiência piloto em termos de data.
✓ Deslocalização dos grandes centros.
✓ Foco da programação na Missão.

!
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II. PROJETOS E RECURSOS
a. Escola de Formação JA.
✓ Implementação de uma nova visão global.
1.
Mais abrangente na formação oferecida.
2.
Mais próxima das regiões e dos jovens.
3.
Mais virtual e/ou tecnológica.
✓ Implementação de um novo modelo de formação.
1.
Na pedagogia aplicada.
2.
Na linguagem de ensino: b-learning.
b. Projeto “Igreja Refúgio”.
✓ Tradução e Edição (com a EUD) da revista de apresentação do projeto.
✓ Apresentação do conceito aos Pastores.
✓ Apresentações mais detalhadas a igrejas interessadas (3 até ao momento).
c. Projeto de Louvor Jovem “Há Mais Vida”.
✓ Edição de um projeto musical para o louvor com 10 temas.
✓ Composição e arranjos por jovens portugueses.
✓ Conceito de distribuição gratuita de todos os recursos criados: músicas, playbacks,
pautas, PPT’s e o projeto gráfico.
d. Projeto “Skype&Pray”.
✓ Experiência piloto na semana da S.O.J.A.
✓ Avaliação positiva dos participantes.
e. Edição interna da revista da S.O.J.A..
✓ Tradução e diagramação assumidas pelo DJ.
✓ Distribuição digital gratuita.
✓ Venda da edição em papel.
✓ Venda às Uniões de Angola (versões papel e digital).
✓ Poupança muito significativa de recursos.
f. Programa de Voluntariado Jovem.
✓ Recurso a jovens voluntários nos AcNac’s.
✓ Outros voluntários em equipas de apoio (Design; Artes; Música).
g. Programa de Rebentos.
✓ Aprofundamento e desenvolvimento do programa.
✓ Redefinição do programa de Classes Progressivas para o programa de Folhas
(temáticas).
✓ Desenvolvimento da Caderneta do Rebento.
h. Programa de reutilização de fardas.
✓ Processo em estudo/operacionalização na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

i. Produção de Materiais JA.
✓ Com vista a uma oferta mais alargada e que seja útil à vida dos Clubes de
DESBRAVADORES e Coordenações JA.
✓ Já disponibilizados: Calendário JA; Bandoletes (acessório para a farda).
j. Abertura do site: www.desbravadores.pt
✓ Com uma visão missionária, tendo como público-alvo preferencial jovens e famílias
não adventistas.

!

III. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
a. Novo seguro de acidentes pessoais pela Associação da Juventude Adventista.
✓ Obtido no mercado nacional de seguros (Liberty Seguros).
✓ Clarificar e facilitar o processo de adesão ao seguro.
✓ Massificar a cobertura aos jovens participantes nas atividades da JA.
b. Autonomia orçamental nas atividades e recursos do DJ.
✓ Revista S.O.J.A.; Atividades Nacionais; Escola de Formação JA; CR’s.
c. Comissões Regionais (CR’s).
✓ Introdução de algumas medidas de organização nas CR’s, tais como:
1. Desenvolvimento de Planos de Ação Anuais discutidos e aprovados
pelos órgãos do DJ.
2. Comunicação mais próxima e eficaz com as Direções Regionais
Eclesiásticas.
3. Implementação de regras de gestão dos recursos financeiros.
4. Introdução experimental de um novo elemento nas equipas das CR’s,
responsável pela área designada como: Projetos JA.
d.Revisão e adaptação dos Formulários JA.
e. Revisão dos conteúdos da Caderneta do Desbravador.
f. Tradução e disponibilização de requisitos do Programa de Especialidades de Tições e
Desbravadores (mais de 150 novas especialidades disponíveis) .
g. Adoção das GuideLines votadas pelo Advisory da EUD para a obtenção da Classe de
Líder do movimento Pathfinder.

!

IV. ESTRATÉGIA
a. Adoção e implementação do novo modelo conceptual no Ministério Jovem.
✓ Definição de três grandes áreas/objetivos para o Ministério Jovem: O jovem Crescimento Espiritual; A Igreja - Integração na comunidade; O mundo Compromisso com a Missão.
✓ Visão: Orgânica; Integral; Intergeracional.
b. Integração do conceito de Ministério Jovem na estratégia e comunicação do DJ.
c. Utilização de ferramentas e recursos de trabalho cooperativos.
✓ Trello; MindMaster; GoogleDrive; Skype, entre outros.
d. Adoção de uma visão abrangente e nacional nas estruturas e na ação da JA.
✓ Partilha de recursos.
✓ Temas e guiões espirituais comuns.
e. Reforço do papel e ação do Pastor nas estruturas, equipas e eventos do DJ.
f. Desenvolvimento de projetos e recursos com base em equipas de trabalho.
✓ Autonomia de gestão.
✓ Exemplos: Música, Design e Multimédia, Artes.
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V. DEPARTAMENTAL
a.Visitas às Igrejas (30 igreja visitadas).
✓ Lagoa, Coimbra, Lx-G. Roçadas, Póvoa S. Adrião, Casal de Cambra, Figueira da
Foz, Santana Ferreira, Pombal, Alvalade, Cascais, Almada, Sintra, Vila Real, Porto,

1.
2.
3.
4.

Faro, Póvoa S. Iria, Gândara dos Olivais, Vila Franca de Xira, Odivelas, Ponta
Delgada, Praia da Vitória, Angra do Heroísmo, Lx-Central, Vila Chã, Castelo
Branco, Ermesinde, Viseu, V. N. de Monsarros, Sertã, Leiria-Cruz da Areia.
✓ Os conteúdos destas visitas distribuíram-se pelas seguintes áreas:
Representação da UPASD.
Investiduras.
Espiritual/Motivacional.
Formação.
b.Visitas ou intervenções em eventos regionais e nacionais.
✓ Assembleias Regionais JA - direção dos trabalhos.
✓ Jovens Por Jesus 2012 – meditação e aula de “Antropologia da Missão”.
✓ AcNac’s 2012 – administração, representação e Pastoral no AcNac Companheiros
✓ Reflexão e Ação (3 reuniões) – direção dos trabalhos.
✓ Conselho Nacional JA (2 conselhos) – direção dos trabalhos.
✓ Representação da UPASD nos encontros com o movimento “Geração Adventista em
Missão” – 5 encontros bilaterais e presença na Convenção 2013.
✓ Encontros com as equipas das CR’s – 3 encontros regionais para apresentação do
Plano de Ação e definição de estratégias do DJ.
✓ Encontro de Dirigentes – presença nas Regiões do Algarve/Alentejo e Lisboa para
apresentação de módulo de formação em Liderança Juvenil.
✓ Escola de Formação – presença nos encontros do 1º e 2º níveis em todas as regiões
e formador dos módulos: “Liderança Cristã”, “Missão: Dons e Vocações” e “Prática
Espiritual”.
✓ Acampamentos Regionais – visita às Regiões Centro e Lisboa/Vale do Tejo.
✓ Escola de Formação JA para Pastores – direção do programa de formação.
✓ Comissão Pastoral da RE Lisboa/Vale do Tejo – visita e apresentação de tópico.
✓ Congresso dos M. da Mulher – composição do Hino Tema e presença para
ministrar o louvor.
✓ AcNac’s – administração e Pastoral nos AcNac’s de Tições e Companheiros.
✓ Impacto e Abraçar O Mundo – vários encontros e contactos de relações públicas ao
longo do ano nas cidades de Beja, Vila Franca de Xira, Leiria e Vila Nova de Gaia.
✓ Jornadas JA – visita à Região do Algarve/Alentejo.
c.Intervenções em eventos e comissões da EUD.
✓ Advisory extraordinário (09/2012) – organização do Congresso Pan-Europeu.
✓ Advisory anual do DJ da EUD (02/2013) – representação do DJ da UPASD.
✓ Pathfinder Comission da EUD (04/2013) – representação do DJ da UPASD,
organização do Camporee de 2015.
✓ Congresso Pan Europeu de Jovens (08/2013) – chefia da delegação Portuguesa,
criação e condução de um workshop temático, representação do DJ da UPASD nas
reuniões diárias de organização.
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Departamento de Jovens – Plano de Ação para o ano 2014
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I. EVENTOS/CALENDÁRIO
a. Encontro de Dirigentes (por região) – 19 de Janeiro.
b. Encontro Nacional de Líderes – 02 de Fevereiro.
c. Congresso Nacional de Jovens – 28 de Fevereiro a 04 de Março.
d. Semana de Oração de Jovens – 15 a 22 de Março.
e. Dia Global da Juventude – 15 de Março.
f. Acampamentos Regionais – 17 a 20 de Abril.
g. Semana de Formação JA para Pastores – 08 a 13 de Junho.

h. Escola de Formação JA/3º Nível – 07 e 08 de Junho (Norte/Centro) – PROPOSTA DE
DATA; 14 e 15 de Junho (Lx/Algarve)
i. Encontro Campal de Estudo e Oração – 04 a 06 de Julho.
j. AcNac Rebentos – 20 a 27 de Julho.
k. AcNac Tições – 11 a 13 de Julho.
l. AcNac Companheiros e Seniores – 28 de Julho a 07 de Agosto.
m. AcNac Desbravadores – 10 a 20 de Agosto.
n. Impacto – 21 a 31 de Agosto.
o. Abraçar O Mundo – 01 a 07 de Setembro.
p. Conselho Nacional JA – 04 e 05 de Outubro.
q. Escola de Formação JA / 4ºNível/Currículos ADM, TDM – 25 e 26 de Outubro.
r. Escola de Formação JA / 4ºNível/Currículo VAM. – 06 A 08 de Dezembro – PROPOSTA
DE DATA.
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II. PROJETOS E RECURSOS
a.
Novo site www.juventudeadventista.pt (e CR’s).
Garantir maior interatividade.
✓
Disponibilizar o acesso a larga abrangência de conteúdos.
✓
Funcionamento como centro de recursos nacional.
✓
b.
Programa Nacional de Jovens Voluntários.
Abertura formal de vagas para áreas como: tradução, design e diagramação, vídeo e
✓
imagem, comunicação e redes sociais, logística e administração, etc.
c.
Lançamento de revista trimestral (digital) - “Expressão Jovem”.
Foco: formação, comunicação e interação.
✓
d.
Louvor Jovem 2014 “A Grande Esperança”.
Em parceria com a União Central Brasileira.
✓
Edição em CD duplo, incluindo o louvor jovem 2013.
✓
e.
Projeto “Igrejas Refúgio”.
Criação de banco de ideias e ferramentas práticas.
✓
Estratégia de comunicação com Pastores e Coordenadores JA.
✓
f.
Desenvolvimento de recurso para Líderes e Coordenadores de Jovens sobre
Mordomia.
Em parceria com o Departamento de Mordomia da UPASD.
✓
Série de guiões temáticos para Reuniões de Jovens.
✓
g.
Projeto YOUthSHARE.
Plataforma de testemunho e partilha de ideias, utilizada por e para jovens.
✓
Recurso vídeo para publicação nos meios de comunicação do DJ.
✓
h.
Tradução e adaptação de Manuais para líderes e dirigentes jovens.
i.
Desenvolvimento de uma ferramenta de recenseamento da JA em Portugal.
j.
Criação de uma Comissão de Estudo e Desenvolvimento de um novo programa para a
faixa etária 16-30 anos/Companheiros e Seniores.
k.
Edição das Cadernetas do DESBRAVADOR e do Rebento.

!

III. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
a.
Redefinição dos procedimentos para acesso às C. Progressivas Guia e Líder.
Processo formal e universal.
✓
Definição de critérios de avaliação.
✓
Aprofundamento do papel da igreja local.
✓
b.
Implementação de medidas de Administração Eletrónica.
Tais como: Inscrições; Encomendas; Formulários; entre outras.
✓
c.
Revisão e/ou edição de regulamentos da JA.
Comissões Regionais; Atividades; Fardamento; Reflexão e Ação; etc.
✓

d.
e.

Criação de um percurso de Classes Progressivas específico e adaptado a jovens
adultos sem histórico ou possibilidade de formação Pathfinder.
Aquisição de recursos de captação e edição de imagem e som, para criação de
conteúdos multimédia próprios do DJ.
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IV. ESTRATÉGIA
a.
Aprofundamento de uma política de comunicação transversal a todos os níveis de
ação do DJ.
Criação de ferramentas específicas para este fim.
✓
Utilização mais intencional dos meios de comunicação já existentes.
✓
b.
Reorganização/Refundação da Associação da Juventude Adventista.
c.
Mobilização da JA, particularmente aos níveis local e regional, de acordo com a
estratégia anual da UPASD.
Exemplos
para 2014: Ac. Regionais com ênfase no Livro Missionário; Envolvimento das
✓
CR’s na mobilização de jovens na Campanha “Rumo ao Porto Seguro”; Ausência de
Jornadas JA, para que os jovens sejam mobilizados para apoio coletivo às Campanhas nas
Grandes Cidades.
d.
Aprofundamento da divulgação e operacionalização do Modelo Conceptual dos
Ministérios Jovens

Relatório do Departamento
de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos

!
!

Paulo Sérgio Macedo
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Texto-base para o quinquénio 2012/2017
“Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação”
(II Timóteo 1:7).
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Introdução
O presente documento visa enunciar as principais ações e iniciativas e descrever e
comentar os factos mais relevantes do trabalho do Departamento de Liberdade Religiosa e
Assuntos Públicos, desde setembro de 2012 até à data do Conselho Anual do ano 2013.
Importa relembrar, para que se generalize e consolide o conhecimento sobre a razão de ser e
sobre as funções do Departamento, o texto aprovado em relatório para Reunião
Administrativa, a saber: “O Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos,
integrado na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, é o instrumento da Igreja em
Portugal que tem a tripla função de representação e defesa legal e institucional da Igreja,
apoio moral e legal à defesa dos membros de Igreja e promoção e valorização do princípio da
Liberdade Religiosa, perante o Estado e na sociedade.”
Assim, o trabalho desenvolvido durante este último período de atividade teve como
principais objetivos:
1. Apoiar a UPASD, com as suas igrejas locais, departamentos, serviços e instituições,
no que respeita à sua conformidade legal, aos seus contactos com autoridades oficiais,
cívicas e eclesiásticas e à sua inserção na sociedade.
2. Defender, moral e legalmente, os direitos de liberdade religiosa dos membros da
IASD.
3. Promover o respeito pela IASD como Igreja radicada em Portugal e incrementar o
seu reconhecimento público como instituição religiosa, ativa nas mais diversas áreas
sociais.
4. Divulgar a AIDLR.PT como reconhecida organização não governamental de defesa
e promoção de liberdade religiosa.

!
Relatório 2012/2013
!

1. Representação legal e institucional da Igreja
O período a que se refere este Relatório foi prof ícuo em desafios e oportunidades para o
Departamento intervir em favor da Igreja, e assim se dar a conhecer, em quatro áreas
fundamentais: A conformação com as normais legais em vigor, a contestação legal, em curso,
à Lei de Liberdade Religiosa, a representação oficial perante autoridades oficiais e outras
denominações religiosas e a apresentação da Igreja junto de órgãos de comunicação social.
Em relação às áreas apresentadas acima, há, antes de mais, que admitir que o plano de
visitas de cortesia e de sensibilização idealizado no início do quinquénio não foi ainda levado

a cabo, nomeadamente pela manifesta falta de disponibilidade do responsável do
Departamento. No entanto, reconhecendo a importância dos encontros de caráter formal e
informal sobre assuntos religiosos, foi possível representar a Igreja nas várias ocasiões em
que esta foi diretamente convidada para estar presente ou participar.
Relativamente ao processo de contestação em curso ao artigo 14º da Lei da Liberdade
Religiosa, referente às condições de pedido de dispensa de trabalho ao Sábado por motivos
religiosos, ele prossegue, das três formas entendidas como válidas e úteis pelo Departamento:
A queixa interposta junto do Provedor de Justiça; o apoio a dois casos que estão já em juízo
no Tribunal Constitucional; a sensibilização direta junto das autoridades legislativas e
governativas. Em relação à queixa junto do Provedor de Justiça, esta sofreu um relevante
desenvolvimento, na medida em que Sua Excelência o Provedor, reconhecendo os
argumentos apresentado pela Igreja, pediu a intervenção do Ministério da Justiça, no sentido
da clarificação da lei e da sua possível alteração.
No quadro da representação da Igreja em matéria de liberdade religiosa e assuntos
públicos, há ainda a destacar o trabalho realizado junto de órgãos de comunicação social, por
ocasião do conhecimento público de um acórdão desfavorável do Supremo Tribunal
Administrativo face ao pedido de uma magistrada Adventista para dispensa de trabalho ao
Sábado. Essa intervenção possibilitou um trabalho de grande reportagem na revista de fim de
semana de um jornal de referência, em que ficou expressa, com independência e
profissionalismo, a posição da Igreja e as razões de fundo relativamente à guarda do Sábado.
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2. Proteção e defesa dos direitos dos membros de Igreja
Para além dos dois casos diretamente acompanhados e apoiados pela Igreja, o
Departamento tem estado ao dispor dos membros de Igreja para a proteção e defesa dos seus
direitos.
A crise de emprego que se vive atualmente, não só mas especialmente no nosso país, tem
levado a que alguns empregadores utilizem o argumento da necessidade de maior
disponibilidade dos empregados como forma de pressão sobre o direito da dispensa do
trabalho ao Sábado. Se é verdade que não houve um acréscimo significativo no número de
pessoas a necessitarem de apoio na elaboração de processos, também é verdade que as
dificuldades sentidas nos casos que nos chegam ao conhecimento são de maior grau. Prevêse que a situação possa agravar-se, em especial no caso dos funcionários públicos, com o
acréscimo no seu horário de trabalho.
Sente-se ainda um acréscimo de membro de Igreja que procuram apoio no sentido de
garantir uma alimentação adequada aos seus princípios para os seus filhos nos
estabelecimentos de ensino, o que provém mais do conhecimento sobre a existência e o
funcionamento do Departamento do que de maiores dificuldades nesta área.
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3. Participação em reuniões e encontros no âmbito da EUD
Realizou-se no passado mês de junho a reunião de aconselhamento – Advisory –
Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos da Divisão Intereuropeia. Foi pedido que
Diretores de Departamento se fizessem acompanhar dos Presidentes de cada União,
sentido de sensibilizar para a centralidade desta área dentro da Igreja, indispensável
cumprimento da sua missão. A UPASD esteve representada pelo responsável

de
os
no
ao
do

Departamento e pelo Presidente da União, tendo o Diretor de Departamento apresentado
relatório e plano de ação.
Em reconhecimento do trabalho desenvolvido em Portugal na publicação e publicitação da
revista Consciência e Liberdade, o Diretor de Departamento foi convidado a estar presente na
primeira reunião editorial da revista internacional, que teve lugar em fevereiro. Este Comité
Editorial iniciou consultas regulares, procurando-se que se constitua como um grupo de
trabalho permanente e dinâmico.

!

4. Documentos relativos a Assuntos Públicos
Um dos compromissos do Departamento para o presente ano foi o de colocar à discussão
e aprovação um documento sobre relacionamento com outras denominações religiosas e um
outro documento sobre assuntos públicos da igreja local.
Esses dois documentos (O relacionamento da IASD com outras crenças religiosas e Assuntos
Públicos da Igreja) estão finalizados e serão em breve apresentados.

!

5. Formação sobre Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos
Para além da visitação às igrejas locais e dos textos publicados, a formação sobre
Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos conheceu um novo capítulo neste ano, através da
participação no programa de formação dos candidatos a ministros do culto, organizado pela
Associação Ministerial.

!

6. AIDLR.PT
Após uma paragem de longa duração quanto à sua atividade e funcionamento, a
Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa, organização não
governamental apoiada e sustentada pela IASD, é hoje uma associação com novos estatutos,
em funcionamento regular e com atividade significativa na defesa e promoção das liberdade
de consciência, culto e religião. Destacam-se entre as suas atividades a edição e publicação da
revista Consciência e Liberdade, tendo sido distribuídos em 2013 cerca de 700 exemplares por
autoridades e personalidades relevantes na matéria.
No mês de maio, realizou-se a II Conferência Consciência e Liberdade, em parceria com a
Área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona e a Comissão de Liberdade
Religiosa, dedicada ao tema: Estado e Religião – entre a ética da cidadania e a espiritualidade
do crente, com a presença de dois oradores convidados, um debate e a assinatura de um
protocolo referente à organização do evento. Este foi também o momento da entrega do
Prémio Consciência e Liberdade 2013, para o melhor texto sobre liberdade religiosa, que foi
ganho pelo jornalista Joaquim Franco. Foi relevante na realização do prémio a quantidade de
trabalhos recebidos, a qualidade de alguns desses trabalho e o facto de ter havido um texto,
de um jornalista não adventista, dedicado à problemática da harmonização da guarda do
Sábado com a vida laboral. No final do evento, o Dr. Maurice Verfaillie, antigo Diretor do
Departamento congénere da Divisão Euroafricana, foi homenageado pelo seu papel na defesa
e promoção da Liberdade Religiosa, na Europa e em Portugal.
Durante o ano de 2013, foram ainda desenvolvidos o sítio (www.aidlr.org.pt) e o blogue
(www.consciencialiberdade.blogspot.com) da associação.

!

Plano de Ação para 2014
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1. Prioridade: Continuação da intervenção jurídica e de sensibilização sobre matérias
de direitos, liberdades e garantias constitucionais e legislação de trabalho (defesa do
direito ao descanso religioso – Sábado).
2. Visitação regular às igrejas, com um programa informativo e formativo sobre
Liberdade Religiosa.
3. Visitas selecionadas a autoridades públicas e entidades da sociedade civil.
4. Criação de uma Comissão Informal de Aconselhamento para assuntos do
Departamento, com uma primeira reunião a realizar durante o mês de março.
5. Apresentação e discussão dos documentos Assuntos Públicos da Igreja e O
relacionamento da IASD com outras crenças religiosas.
6. Divulgação da AIDLR.PT e da sua revista, Consciência e Liberdade, nomeadamente
através de contactos com entidades públicas, universidades, organizações congéneres
e personalidades reconhecidas ou de interesse na matéria.
7. Realização da III Conferência Consciência e Liberdade, incluindo o Prémio
Consciência e Liberdade, em parceria com Comissão de Liberdade Religiosa e meios
universitários. Propõe-se a realização do evento para o mês de novembro de 2014,
com a presença do Dr. Ganoune Diop, Diretor Associado do Departamento PARL da
Conferência Geral e representação da IASD na ONU.

!
Conclusão
!

Agradecemos a Deus o modo como, mesmo nestes tempos de perplexidade e de
dificuldade, tem protegido e abençoado a Sua Igreja. Com “reverente confiança”, entregamonos nas Suas mãos, com a certeza de que continuará a liderar o Seu povo, tanto nos
momentos de oportunidade que a liberdade religiosa atual nos oferece, como nos trilhos
nublados que o futuro profeticamente reserva. Nuns e noutros, que a nossa Fé no amor de
Deus permaneça a mesma.

Relatório do Departamento
de Mordomia

!
!

Pr. Daniel Vicente

Introdução
Com o intuito de apoiar e de ajudar cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em
Portugal a ser um mordomo fiel e a viver mais a sua relação de mordomo/discípulo do
Senhor, o Departamento de Mordomia , durante o ano de 2013, desenvolveu uma série de
ferramentas, produziu materiais e participou numa série de ações, destinadas a cumprir esse
mesmo propósito, a fim de atingir os objetivos do Plano Estratégico da UPASD para o
Departamento e para a Igreja.

!

Ferramentas
Página de Internet – Foi concebida a página de Internet do Departamento, contando com
algumas forças vivas da Igreja, que a criaram de forma voluntária, sem afetar, portanto, o
orçamento do Departamento.
Materiais de Apoio – Os materiais, que acreditamos serem necessários para o bom
desempenho de ações na área da Mordomia pelas igrejas locais, encontram-se disponíveis na
página de Internet do Departamento. Esta opção permite que se imprimam apenas os
materiais efetivamente necessários, resultando assim numa melhor otimização de recursos.
Folheto e Marca Páginas – Entre esses materiais encontram-se um folheto intitulado “A
Verdadeira Adoração” e quatro marca páginas, cujos títulos são: “O Segredo da Força”,
“Mordomia Cristã”, “10 Perguntas e 10 Respostas sobre o Dízimo” e “Toma, ó Deus Meu
Coração/Fiel a Toda a Prova”.
Sermões – Estão igualmente disponíveis, na mesma página de Internet, três sermões sobre
mordomia: Um sobre a generosidade, outro sobre a fidelidade e outro ainda sobre o
problema da cobiça.
Seminários – O Departamento de Mordomia coloca ainda à disposição a realização de dois
seminários. Um sobre o Espirito Santo e o VIVER+ (seis sessões) e outro sobre
Administração das Finanças Pessoais e Familiares. Estas ferramentas visam prestar apoio às
atividades direcionadas para o exterior da igreja. Os dois seminários disponibilizam PPTs de
apoio às respetivas sessões.
Menu do Mordomo – O “Menu do Mordomo” é uma publicação mensal produzida pelo
Departamento de Mordomia da Associação União Pacífico, traduzida e adaptada para
português pelo Departamento de Mordomia da UPASD. Esta publicação também está
disponível na página de Internet do Departamento e no Portal da UPASD.
Boletim de Mordomia – Para que a Igreja nacional possa estar melhor informada acerca do
destino dado às ofertas levantadas cada Sábado, produz-se trimestralmente o Boletim de
Mordomia e os PPTs referentes ao mesmo.
Vídeos – Foi ainda produzido, em colaboração com o Departamento de Comunicação, um
vídeo promocional da oferta para a Sociedade Bíblica de Portugal, como teste ao impacto que
este meio poderá ter tendo em vista a promoção da oferta levantada ao Sábado nas igrejas.
Considerando a oferta levantada nos anos anteriores sem este tipo de promoção, o valor

levantado este ano cresceu duzentos e cinquenta euros. Só a análise das médias das outras
ofertas levantadas ao longo do ano nos poderá facultar algum indicador mais sólido, que não
possuímos neste momento.
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Ações do Departamento
Durante o período a que este relatório diz respeito, foram realizadas as seguintes ações
apoiadas pelo Departamento.
Seminário “Administrar Bem é Viver Melhor” – O Diretor do Departamento realizou o
seminário “Administrar Bem é Viver Melhor” em Setúbal, Cascais, Leiria, Carregal do Sal,
Lisboa, Póvoa de Santa Iria e Canelas, tendo assistido mais de 300 pessoas, das quais 46 eram
visitas.
Visitação às Igrejas – Foram visitadas 10 igrejas, nas quais se realizou a pregação no culto
de Sábado e o programa na parte da tarde desse mesmo dia. Em alguns casos, também houve
programa na noite de sexta-feira. O programa tem por objetivo apoiar os Departamentos de
Mordomia Locais e promover uma mordomia consequente junto de cada discípulo/
mordomo, para que este possa viver mais as diferentes dimensões da sua vida cristã.
Procura-se ainda esclarecer as igrejas sobre o uso transparente que a Igreja faz dos dízimos e
das ofertas recebidos por parte dos membros. As Igrejas visitadas foram: Setúbal, Leiria,
Portimão, Guarda, Porto, Póvoa de Santa Iria, Castelo Branco, Alvalade e Canelas. Foi dado
apoio, no âmbito da mordomia, à comunidade de língua portuguesa da igreja de Ech, na
Federação Belgo-Luxemburguesa, durante um fim de semana.
Inter-Ministries Convention – Participámos no Inter-Ministries Convention, no mês de abril,
em Itália.
Equipa de Trabalho – Foram realizados contatos com vista à criação de uma equipa de
trabalho que apoie o Departamento nas Regiões Eclesiásticas, para que seja potenciada a
ação do Departamento junto das igrejas.
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Objetivos não atingidos
Não foi atingido o objetivo de criar fichas para tertúlias que abrangessem diferentes
aspetos do viver cristão relacionados com o serviço e a administração dos dons que Deus nos
concedeu. Não foi ainda possível a produção de guiões e respetivos vídeos para a promoção
das ofertas e das atividades da Igreja Nacional. Ainda não foi alcançado o objetivo de reunir
uma equipa de trabalho que apoie e dê uma maior eficácia às ações do Departamento nas
diferentes regiões do país. Também ainda não foi concretizada a criação de uma equipa de
especialistas Adventistas que possam servir de consultores no apoio ao empreendedorismo
de irmãos que pretendam, neste momento de crise, criar o seu próprio negócio.

!
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Plano de Ação 2014
!

Um tempo de crise é sempre um tempo de oportunidades. Isto é o que a história bíblica
nos revela da parte de Deus. Deus sempre se tem servido das crises para ajudar o ser humano
a compreender melhor a sua grande necessidade de Deus e as oportunidades que ele tem sob
a Sua direção quando lhe é fiel. Foi assim no Éden, foi assim com Abraão, com José no Egito,

com o povo de Israel no deserto, com Elias, com os discípulos após a morte de Jesus, com a
Igreja Apostólica
num tempo em que a igreja de Jerusalém passava por grandes
necessidades, com o povo remanescente após 1844 e é assim no momento que estamos a
atravessar. Convictos de que o ano de 2014 trará grandes oportunidades para a Igreja
nacional, apresentamos o Plano de Ação do Departamento de Mordomia para 2014.
Acreditamos que este será um tempo para viver mais a nossa missão e a nossa entrega fiel a
Deus e que, em relação direta e integrada com os restantes Departamentos, iremos levar a
efeito o nosso compromisso para com Deus em Jesus Cristo. Assim, o Departamento de
Mordomia deseja motivar, apoiar e contribuir para que tal seja possível na vida de cada
mordomo/discípulo de Jesus Cristo, de cada Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Com o
propósito de atingir tal objetivo, iremos prosseguir e reforçar algumas das ferramentas e
ações que foram desenvolvidas ao longo do ano de 2013 e concretizar alguns dos objetivos
não atingidos.
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Ferramentas
Continuaremos a disponibilizar ferramentas on-line às igrejas, que lhes permitam
concretizar a missão, através de uma vivência cristã cada vez mais efetiva que se traduza num
verdadeiro testemunho de fidelidade para com Deus, no poder do Espírito Santo. Entre essas
ferramentas estão folhetos, seminários, sermões, a publicação mensal “Menu do Mordomo”,
o Boletim trimestral de Mordomia e as respetivas apresentações em PowerPoint. Pensamos
também criar fichas para tertúlias temáticas, ou mesas redondas, sobre temas relacionados
com a fidelidade e o envolvimento na missão.
Esperamos, em colaboração com a Administração da UPASD e com o apoio do
Departamento de Comunicação, concretizar o projeto da criação de pequenos vídeos que
promovam as ações e os projetos evangelísticos a desenvolver ao longo do ano pelos
departamentos, relatando atempadamente às igrejas como, quando e onde são empregues os
recursos humanos e financeiros que são colocados por cada mordomo/discípulo ao serviço
da Igreja.
Já está concluída a seleção da equipa do Departamento que irá prestar apoio às diversas
Regiões Eclesiásticas. Damos graças a Deus por nos ter sido possível entregar à
Administração os nomes dos responsáveis por cada região, que esperamos que sejam em
breve votados pelo Conselho Diretor da UPASD. Este reforço da equipa, não concretizado
durante o ano de 2013, irá permitir que se possa estabelecer, durante o próximo ano, uma
ação mais atempada e multiplicada em todo o país. Queremos também concretizar a criação
de uma equipa de assessores de apoio ao empreendedorismo, que possa aconselhar os nossos
irmãos que pretendam estabelecer o seu próprio ramo de negócio.

!

Ações
Seminário “Administrar Bem é Viver Melhor” – O Diretor do Departamento continuará
disponível para realizar o Seminário “Administrar Bem é Viver Melhor”, de acordo com os
convites que lhe sejam formulados através das direções das Regiões Eclesiásticas, segundo a
sua disponibilidade e segundo os recursos disponíveis.

Visitação às igrejas – Iremos continuar a visitação às igrejas, segundo o plano estabelecido,
com programas de consciencialização sobre a importância da fidelidade no viver mais a nossa
missão.
Que para glória de Deus e para apoio à Igreja possamos, sob a Sua preciosa orientação e
visão, concretizar cada um destes objetivos.

Relatório do Departamento
de Saúde e Temperança

!
!

Pr. Daniel Bastos

Referente ao período de 1 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013.
1. Visita Oficiais às Igrejas da UPASD. Foram visitadas as seguintes igrejas:
a. Porto: 17 de novembro e 15 de dezembro.
b. Chaves: 24 de novembro.
c. Arganil: 26 de janeiro.
d. Canelas: 2 de fevereiro.
e. Portalegre e Ribeira de Niza: 2 de março.
A partir desta data foi introduzida uma avaliação feita pelas igrejas, com 7 indicadores que
incidem, entre outros, sobre a utilidade e enquadramento da visita. A escala vai de 1 (nada) a
5 (excelente). Incluiremos a seguir a média obtida nas respostas das respectivas igrejas.
f. Lisboa-Alvalade: 6 de abril e 25 de maio – Avaliação 4,74.
g. Oliveira de Azeméis: 13 de abril - Avaliação 4,72.
h. Leiria: 10 e 11 de maio - Avaliação 4,60.
i. Corroios: 15 de junho - Avaliação 4,76.
j. Queluz: 14 de setembro - Avaliação 4,48.
2. Expos Saúde e Rastreios de Saúde. As Expos e os Rastreios de Saúde continuam a ser
uma ferramenta útil para encontrar acesso às pessoas, no sentido de as servir e de as
alcançar para Jesus. O Departamento presta apoio às igrejas coordenando estes
eventos em conjunto com a liderança local. Realizaram-se, neste período, as seguintes
acções com os respectivos resultados:
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2012
Nº

Local

Data

Nº

Nº

Visitantes Voluntário

Pedidos de
Seminários

s
1

Leiria

7-out

52

14

0

2

Miranda do Corvo

7-out/ 4-nov e 2 e 16-dez

40

10

12

3

S. Dom. Benfica (Lx)

14-out

144

55

157

4

Penela

18 e 29-out e 14-nov

73

10

18

5

Oliveira do Douro

1-nov

30

14

0

6

A-das-Lebres

18-nov

65

35

0

1

Central

23-fev

30

13

26

2

Seixal

16-mar

110

25

6

3

Barreiro

16-mar

32

14

8

4

Oliveira Hospital

24-mar, 27-abr e 02-jun

70

29

42

2013

5

Odivelas

07-abr

85

29

0

6

Castelo Branco

7 a 11-apr

179

16

238

7

ADRA Seixal

14 de abril

170

25

0

8

Leiria Gota de Vida

4-6 mai

144

11

0

9

Covilhã

12-mai

70

15

169

10

Luanda

19-mai

450

60

200

11

Lisboa Roçadas

26-mai

130

11

28

12

Carregal do Sal

02-jun

37

10

15

13

Figueira da Foz

2 a 5 de jun

257

62

562

14

Visela

16-jun

207

43

43

15

Sertã

21-jun

56

18

34

16

Penela - Curso

1-31-jul

150

30

0

17

Guarda

7-jul

47

40

55

18

Pombal

21 a 23-jul

200

40

214

19

Escócia - Rivergate

29-jul a 2-ago

319

12

115

20

V.N. Gaia (Impacto)

22-ago a 1-set

210

20

284

21

C. Lavos (Newstart)

23-ago a 1-set

330

10

0

22

T. Vedras (Aliança)

25 e 26-ago

54

29

35

23

Espinhal

01-set

10

5

0

184

26

187

24

!

Beja/Moura
(Abraçar Mundo)

08-set

25

Ílhavo

8 a 10-set

87

30

54

26

Faro

21 e 22 set

55

53

15

27

S. Domingos - Lx

22-set

72

57

0

4149

871

2517	
  

TOTAIS 2012 (4º Trim.) e 2013 (1º, 2º e 3º Trim.)

3. Programa de tratamento da Depressão com Internamento. De 17 a 26 de março, teve
lugar na clínica de Penela o 1º Programa para lidar com a Depressão, baseado no
Programa do Dr. Neil Neddley. Participaram 7 pessoas e os resultados em termos
clínicos foram extremamente positivos. Louvado seja Deus! Outro objectivo deste
programa era desenvolver experiência para lançar o mesmo programa em
ambulatório, a partir das igrejas.
4. Plano Para Deixar de Fumar. Após assegurar a tradução e a legendagem dos filmes do
renovado Programa Para Deixar de Fumar (Breath Free), que se realiza em 9 dias, o
Departamento, a título de experiência piloto, testou em Ponte de Sor (16 abril a 7
maio) este mesmo plano, com o objectivo de o lançar em 2014. A experiência foi
positiva.
5. Curso de Formação de Promotores de Saúde. Realizou-se, de 1 a 31 de julho, um curso
de formação na área do trabalho médico-missionário. Esta ação foi realizada em

!

parceria com a APMP e teve lugar em Penela. Tivemos 32 participantes, que
apreciaram muito este evento.
6. Programa NEWSTART®, no ACNAC de Famílias. Em parceria e a convite do
Departamento de Famílias, implementou-se o Programa NEWSTART® no já
tradicional ACNAC de Famílias (23 agosto a 1 setembro). Mais uma vez, a resposta foi
muito positiva.
7. Participação em Eventos no Estrangeiro:
a. Curso de Depressão na Alemanha. Presença de 19 a 22 de novembro de 2012, na
Clínica Die Arche, com o objetivo de aprender para poder implementar o
programa em Portugal.
b. 1º Congresso Europeu de Saúde. Presença de 28 de abril a 5 de maio de 2013, em
Praga. Além de representar a União e participar ocasionalmente como
moderador no plenário e no painel da Escola Sabatina, coube ao
Departamental apresentar dois workshops, um sobre “ExpoSaúde” e o segundo
sobre “Como Organizar Programas de Saúde na Comunidade”.
c. Formação em Evangelismo pela saúde em Angola: A convite da Divisão do Sul da
África e Oceano Índico, e com o objetivo de ajudar a preparar as igrejas para o
Programa “Luanda para Cristo”, inserido no Evangelismo das Grandes Cidades,
o Departamental e o Dr. Emanuel Esteves estiveram em Luanda, de 12 a 20 de
Maio de 2013.
8. Coluna do Departamento na Revista Adventista. Em resposta ao apelo do Presidente da
UPASD para uma participação dos Departamentos na Revista Adventista, a equipa do
Departamento de Saúde preparou um artigo mensal (exceto nos meses em que a
revista é totalmente dedicada a semanas de oração e reavivamento) ao longo deste
ano, para responder a esta necessidade. Estes foram os artigos e os autores:
Mês

Responsável

Tema

Daniel	
  Bastos	
  
Eunice	
  Dias

Vinagre

Beto	
  P.	
  Silva

Álcool

abril

Joel	
  Monteiro

Número	
  de	
  Refeições

maio

Eunice	
  Dias

Pirâmides	
  Sem	
  Cereais

junho

Isabel	
  Lacerda

Depressão

julho

Roman	
  Zhygun

Stresse	
  &	
  Estilo	
  de	
  Vida

Pedro	
  Casaquinha

Fisioterapia

outubro

Laura	
  Teixeira

Comer	
  Bem	
  e	
  Barato

novembro

Rute	
  Ferreira

Obesidade	
  Infantil

dezembro

Eunice	
  Dias

O	
  Açafrão

Fevereiro
março

agosto

!
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9. Seminários e outras Atividades. Outros Seminários e Eventos com o envolvimento do
Departamento:

!
Nº

Data

Local

Seminário/ Evento

Apresentador (es)

1

18,20,27-jan e 3-fev

Albufeira

Formação Saúde

Joel Monteiro

2

18 e 19-jan

Beja

Stresse

David Silva, Sonia Garcês,
Solange Silva e Edgar
Justino

3

15 a 17-fev

V. Real S. António

Stresse

Joel Monteiro

4

17 a 21-mar

V. Real S. António

Plano 5 Dias

Joel Monteiro

5

24-mar / 28-abr / 26-mai

Valado dos Frades

Nutrição

Laura Teixeira

6

16-abr a 7-mai

Ponte de Sor

Plano 9 Dias

Emanuel Esteves
Daniel Bastos

7

20 a 27-abr

Viseu

Segredos Saúde

João Catarino

8

6 a 10-mai

Sobral Monte Agraço

Plano 5 Dias

Emanuel Esteves

9

11, 12, 18 e 19-mai

Barreiro

Nutrição

Laura Teixeira

10

24 e 25-mai

Beja

Depressão

Isabel Lacerda

11

25 e 26-mai

Vila Real S. António

Alegria de Viver

Alessandro Brachmann

12

22 e 23-jun

Vila Real S. António

Nutrição

Laura Teixeira

13

23 a 27-jun

Leiria

Plano 5 Dias

Emanuel Esteves

14

6,7, 13 e 14-jul

Viseu

Na Saúde e na Doença

Luis Castelo

15

25 a 28-jul

Leiria

Stresse e Depressão

Isabel Lacerda

16

14-set

Porto

Saúde Mental

Rute Ferreira

17

28 a 30-set

Aveiro

Nutrição

Manuel Cordeiro

!
!
Plano de Ação para o ano de 2014
!

Na impossibilidade de sermos exaustivos, iremos enumerar as principais linhas de ação do
Departamento para o ano de 2014.
1. Amigos pela Saúde. Para tornar conhecida e eficaz esta abordagem, pretende-se lançar
uma experiência piloto em cada Região Eclesiástica .
2. Coordenação das ExposSaúde e dos Rastreios.
3. Na área da Formação destacamos:
a. Formação a nível Regional para implementação dos Amigos pela Saúde e dos
novos Programas na área da Depressão, Nutrição e Tabagismo (23/3 Sul;30/3
Lx; 6/4 Centro e 13/4 Norte).
b. Formação para Pastores com a duração de uma semana. Curso ministrado por
responsáveis do Departamento da Conferência Geral (20 a 27/7).
c. Formação de Promotores de Saúde (3 a 31/8).
4. Novos Materiais.

5.

6.
7.

!

8.

a. Como Lidar com a Depressão. Material para o programa a realizar em
Ambulatório a partir das igrejas.
b. Plano Para Deixar de Fumar. Material para o programa de desabituação
tabágica com a duração de 9 dias.
c. Saúde e Esperança em Família. Material para pequenos grupos baseado no
livro Ciência do Bom Viver, preparado e adaptado em parceria com as áreas
Departamentais do Evangelismo e da Família.
Sites na Internet. Actualização e dinamização dos sites existentes – AIT e ExpoSaúde
– , assim como criação do site do Departamento. Este site terá uma área aberta ao
público em geral e outras com acesso restringido aos Diretores de Saúde locais,
profissionais de saúde e outros colaboradores próximos. Pretende-se criar uma
newsletter e marcar presença nas redes sociais mais relevantes.
Lançamento do Estudo de Saúde sobre os Adventistas em Portugal.
Programas Depressão (16 a 25/2 e 18 a 27/5) e NEWSTART (20 a 27/4) com
internamento. Depressão em Ambulatório em Lisboa-Central (a partir de 30/1).
Quanto a visitas às igrejas, a proposta do Departamento seria a seguinte:

Mês
janeiro

Igreja / Data

Data Disponível

Lisboa Central, 25

4

fevereiro

Amadora, 1

8

março

Sacavém, 1

8

abril

Reboleira, 5

19

maio

Funchal, 31

17

junho

Odivelas, 21

7

julho

Sintra, 26

12

setembro

V.N.Monsarros, 13

27

outubro

C. da Rainha, 4

25

novembro

Gandara, 15

22

dezembro

Matosinhos, 13

20

!

9. 13º Encontro de Profissionais de Saúde (5 a 8/12).
10. Colaboração mais estreita com a Revista Saúde e Lar. Criação de página da AIT e
preparação de artigos para esta publicação.

!

Relatório do Serviço
de Capelania

!

Pr. Enoque Nunes

“O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode
suportar?” Provérbios 18:14.

!

!

INTRODUÇÃO
O Ministério de Capelania Adventista foi criado em 1985 para apoiar e promover o
trabalho dos capelães em todo o mundo. Na XVIII Assembleia Administrativa da União
Portuguesa dos Adventistas Sétimo Dia de 2012 foi votado dar início a este trabalho no nosso
país. A Organização Mundial de Saúde considera que para uma pessoa ser declarada saudável
deve gozar de saúde f ísica, psicológica, social e espiritual.
O Serviço de Capelania da UPASD foi iniciado de acordo com o artigo 9º do Decreto Lei
253/2009 de 23 de Setembro, que estabelece a regulamentação da Assistência Espiritual e
Religiosa (SAER) nos hospitais e em outros estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), concretizando assim o disposto no artigo 18º da concordata de 18 de maio de 2004,
celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa e, quanto às demais confissões religiosas,
na Lei da Liberdade Religiosa nº 16/2001, de 22 de Julho.
O Serviço de Capelania tem assento no Grupo de Trabalho Religioso/Saúde (GTRS), onde
estão representadas outras confissões religiosas (Católicos, Judeus, Aliança Evangélica,
Conselho Português de Igrejas Cristãs, Comunidade Hindu em Portugal e Comunidade
Bahá'í em Portugal).
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CAPELANIAS NA UPASD
1. O Serviço de Capelania da UPASD coordena e apoia as diferentes capelanias
(hospitalar, escolar, universitária, em estabelecimentos prisionais e nas Instituições da
UPASD) nas seguintes alíneas:
a) Zelar pelo bom funcionamento das diferentes capelanias nas diversas instituições.
b) Propor superiormente a formação dos membros da equipa das capelanias.
c) Reunir com os capelães, a fim de os ouvir e os aconselhar nas suas metodologias
no trabalho de capelania.
d) Receber um relatório mensal das diferentes capelanias.
e) Trimestralmente, elaborar um relatório de todas as atividades das diferentes
capelanias.
f ) Sob proposta dos capelães, elaborar anualmente um projeto do Serviço de
Capelania a ser apresentado superiormente.
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CAPELANIA EM LARES DE 3º IDADE:
a) LAPI Norte
b) LAPI Sul
c) LAPI Funchal

!

CAPELANIA ESCOLAR:
a) CAOD
b) Arco-íris
c) Funchal

!

CAPELANIA UNIVERSITÁRIA:
a) IASD Lisboa Central
b) IASD Aveiro

!

CENTROS PRISIONAIS:
a) Carregueira
b) Faro
c) Coimbra

!

ACREDITAÇÕES EM CURSO:
1. Centro Prisional de Lisboa
2. Centro Prisional da Polícia Judiciária

!

CAPELANIA HOSPITALAR:
a) Coimbra - Centro Hospitalar de Coimbra (SAER)
b) Caldas da Rainha
c) Acreditação em curso: 34 Hospitais.

!
C
!

APELANIA

- Associação Portuguesa de Medicina Preventiva

BALANÇO DO ANO 2013
a) Regulamento do serviço de capelania.
b) Criação do logotipo do Serviço de Capelania
c) Acreditação dos Ministros de Culto em Hospitais da área do respetivo distrito pastoral.
d) Formação aos capelães das Instituições: Lar de 3º Idade e Associação Portuguesa de
Medicina Preventiva, nas instalações do LAPI Sul.

!

PROJETO PARA 2014 – CAPELANIA PARA A TERCEIRA IDADE
A capelania para a terceira idade desenvolve-se no interior das igrejas, para atendimento
dos membros e também como forma de prestar um serviço destinado à população local
(como auxílio às pessoas no atendimento integral).
Este serviço de capelania chamar-se-á, internamente e externamente, Ministério do Idoso.
Diáconos e diaconisas procurarão acompanhar e auxiliar os idosos nos problemas específicos
desta faixa etária, na sua situação familiar e na melhoria da sua qualidade de vida. O
diaconato da igreja local deverá construir uma relação de amizade com os idosos e
encarregar-se de orientar espiritualmente o grupo. Uma pessoa pode ser considerada como
estando na terceira idade de acordo com a sua cultura, o seu país ou conforme o
desenvolvimento da sociedade em que vive. Pode-se considerar uma pessoa de 18 anos, que
se apresenta constantemente cansada e com um espírito abatido, uma pessoa envelhecida e,

em contra partida, podemos ter uma pessoa de 80 anos com um espírito jovem. Com a
terceira idade também aparecem com mais frequência alguns problemas de saúde, que
podem ser de origem genética ou não. As doenças que mais atingem as pessoas dessa idade
são a osteoporose, o Alzheimer e as doenças cardiovasculares.
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OBJETIVOS DA CAPELANIA DA TERCEIRA IDADE NAS IGREJAS
OBJETIVO GERAL: Unir, integrar e promover o idoso, tendo em conta a sua especificidade, e
apoiá-lo através de uma assistência espiritual comprometida com uma visão integral do ser
humano.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Estimular o idoso a fortalecer-se espiritualmente.
b) Orientar a família do idoso para que esta procure conhecer o processo de
envelhecimento, capacitando-a quanto à compreensão do assunto e também melhorando a
assistência que a família deve prestar ao seu idoso.
c) Fazer palestras e seminários de Gerontologia e de Geriatria na nossa Igreja, para que os
demais segmentos etários tenham acesso ao conhecimento das transformações que
ocorrem em todas as fases da vida, com os seus respetivos valores.
d) Elaborar um programa de atividades que vá ao encontro dos anseios do idoso,
possibilitando-lhe a troca de experiências, de modo a haver apoio mútuo e o
enriquecimento de todos.
e) Fazer na igreja um levantamento ou uma pesquisa para saber qual a percentagem de
membros da terceira idade que existem. Aproveitar o resultado para cadastrá-los.
f ) Mostrar objetiva, concisa e poderosamente que a igreja de hoje será a realidade do
amanhã. Nela predominarão os membros adultos e os idosos. Por isso mesmo, é preciso
preparar um diaconato apto a administrar essa realidade com eficiência e conhecimento de
causa.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO 2014
• Para os diáconos e para as diaconisas, tendo em vista o desenvolvimento do
ministério do idoso junto das suas igrejas.
• Formação aos Ministro do Culto - Capelania hospitalar.
• Formação aos Assistentes Espirituais Voluntários – Centros Prisionais.
• Dar a conhecer junto de outras capelanias o Serviço de Capelania da UPASD.
• Acompanhar e apoiar as diferentes Capelanias da UPASD nos seus planos de ação.
EMENTA SERVIÇO DE CAPELANIA
Programa da Disciplina
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DISCIPLINA

FORMADOR (A)

Capelania Hospitalar Cristã

Serviço de capelania da UPASD

ANO/SEMESTRE

CRÉDITOS

!
!

TOTAL DE AULAS
(H/A)

CARGA HORÁRIA
ESPAÇOS
DIVERSIFICADOS (H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL (H)

12

21

33

EMENTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os Fundamentos da assistência religiosa.
Fundamentação Bíblica da Capelania.
Como visitar pessoas enfermas.
Aconselhamento a um doente terminal.
Como deve ser um culto na Capela.
A música e a capelania.
Principais temas bioéticos.
A unção.
A vida espiritual do Capelão.
Os direitos do doente – Manual de Assistência Espiritual.
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OBJETIVO DA DISCIPLINA
Fazer compreender a importância da Capelania Hospitalar, o seu papel e a função do capelão.

!
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A nossa proposta é trabalhar mais na linha didática, buscando conceitos,
definições, fundamentações, sem deixar de abordar a parte prática.
METODOLOGIA DE ENSINO

A transmissão dos temas em suporte de multimédia, complementada com leituras
e apresentação dos respetivos resumos, como forma de investigação sobre os
temas.

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Relatório do Serviço
de Espírito de Profecia

!
!

Pr. Joaquim Nogueira

!
“Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; Crede nos Seus profetas, e sereis bem
sucedidos.” II Crónicas 20:20.

!

O Serviço do Espírito de Profecia levou a efeito, no período entre setembro 2012 e
setembro 2013, as seguintes atividades:

!

1. Dia do Espírito de Profecia 2012
Para o Dia do Espírito de Profecia foi traduzido e adaptado um estudo, vindo da Divisão,
para servir como sermão referente a esse dia.
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2. Plano de leitura
De forma a incentivar e a desenvolver um hábito sistemático de leitura e de estudo dos
textos de Ellen White, foi criado um Programa de incentivo à leitura pelo Serviço do Espírito
de Profecia em colaboração com o Departamento da Escola Sabatina e em parceria com o
Departamento de Saúde e Temperança, o Departamento de Educação e o Departamento de
Mordomia.
Tem sido proposta, cada semana, a leitura sistemática de quatro livros, na razão de um
capítulo por semana (totalizando 52 capítulos no ano). Esta proposta insere-se no
enquadramento do Plano Estratégico da União para o quinquénio, propondo alternadamente
a leitura destes quatro livros, cada um inserido numa das quatro Bandeiras do Plano
Estratégico, a saber:
a. Bandeira da Saúde Física: Livro - A Ciência do Bom Viver;
b. Bandeira da Saúde Intelectual: Livro - Educação;
c. Bandeira da Saúde Social: Livro - Mordomia e Prosperidade;
d. Bandeira da Saúde Espiritual: Livro - Serviço Cristão.
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3. Visitação às igrejas
Este ano tivemos a possibilidade de visitar duas igrejas – Tavira e Albufeira – da Região
Eclesiástica do Algarve, num só fim de semana, de modo a reduzir os custos inerentes às
deslocações.
Estavam previstas ainda mais outras duas deslocações, das quais uma será realizada ainda
este ano, na Região de Lisboa. A outra não será realizada atendendo ao facto de, neste
últimos quatro meses do ano, termos acumulado a gestão de seis igrejas (Amadora,
Reboleira, Torres Vedras, Odivelas, Casal de Cambra e Póvoa de Santo Adrião), devido ao
estado de saúde do nosso colega, Pr. Ilídio Carvalho, e devido ao assumir de
responsabilidades na igreja de Torres Vedras, na qual se desenvolve presentemente o projeto
evangelístico com a colaboração dos “Jovens por Jesus”, em seguimento das ações
desenvolvidas naquele concelho, ao longo do ano, pelo grupo Aliança.
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4. Projetos em curso
Vários são os projetos em estudo sobre variados temas, apesar dos parcos recursos à nossa
disposição.
a. Estudo sobre Relações Interconfessionais, solicitado pelo Departamento de
Liberdade Religiosa;
b. Estudo sobre Sono e Descanso, a pedido do Departamento de Jovens;
c. Preparação de três aulas sobre o Espírito de Profecia para a Escola de Formação JA,
em resposta a solicitação do Departamento de Jovens.
d. Página de Internet do Espírito de Profecia.
e. Concurso sobre o livro Patriarcas e Profetas, a levar a efeito no ano 2014, tendo
como base este livro. Este concurso será desenvolvido em três fases: A primeira, ao
nível das igrejas locais (junho 2014); a segunda, no âmbito regional (setembro 2014) e
a terceira, num encontro nacional (dezembro 2014).
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5. Encontro de Universitários em Aveiro
Participação a convite do Departamento de Educação.

!

6. Dia do Espírito de Profecia 2014
Foi escolhido um texto que nos pareceu importante para a preparação do sermão do Dia
do Espírito de Profecia (19 outubro 2013), promovendo a correta interpretação e a utilização
adequada dos livros de Ellen White.

!
Plano de Ação 2014
!

1. Conclusão dos projetos em curso
a. Estudo sobre Relações Interconfessionais, por solicitação do Departamento de
Liberdade Religiosa;
b. Estudo sobre Sono e Descanso, por solicitação do Departamento de Jovens;
c. Preparação de três aulas sobre o Espírito de Profecia para a Escola de Formação JA.
d. Página de Internet do Espírito de Profecia.
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2. Visitação às igrejas
Na medida do possível, é nosso desejo visitar, pelo menos, duas igrejas em 2014, uma na
Região Eclesiástica Norte e outra na Região Eclesiástica Centro. Sendo possível, visitaremos
ainda uma igreja na Região Eclesiástica do Alentejo e uma na Grande Lisboa, sabendo que
esta última não irá influenciar em nada o orçamento da União para 2014.
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3. Concurso Patriarcas e Profetas
Lançaremos este concurso logo no mês de janeiro 2014, divulgando-o e solicitando
inscrições para o efeito, permitindo desta forma um período razoável de cinco a seis meses
de preparação para os participantes.
Gostaríamos de poder selecionar os dez melhores participantes, oferecendo um primeiro
prémio de algum valor, que fosse bastante apelativo, nove outros prémios de valor médio e

ainda outros, de caráter simbólico, a cada um dos participantes. A possibilidade ou
impossibilidade de podermos atribuir estes prémios dependerá do orçamento da União para
2014, sabendo que o Serviço do Espírito de Profecia não possui orçamento anual próprio.
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4. Dia do Espírito de Profecia
Será levada a efeito a preparação de textos de reflexão e do sermão para o dia do Espírito
de Profecia 2014.

Relatório do Serviço
de Música e Liturgia

!

!
Pr. José Manuel Lagoa
!

“Vi que diariamente devemos nos levantar e dominar os poderes das trevas. Nosso Deus é
poderoso. Vi que cantar para a glória de Deus afasta o inimigo e que louvar a Deus o derrota
e nos concede a vitória.” — Ellen White, Mensagens Escolhidas, 3:332.
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O Serviço de Música e Liturgia construiu o seu Plano de Ação do corrente ano e do ano
de 2012 baseado nos objetivos gerais para o quinquénio, que são os seguintes:
1. Entender a música como um ministério;
2. Potencializar os grupos musicais, os coros e os solistas;
3. Formar os diretores de música locais e os músicos em geral;
4. Motivar novas gravações de música cristã em CD/ DVD e potencializar a composição
musical;
5. Desenvolver a música infantil;
6. Fornecer um suporte para os grupos, os coros e os músicos em geral das igrejas da
UPASD, com material, ideias, sugestões, etc;
7. Desenvolver a liturgia do culto.
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Atividades realizadas em 2012
1. Preparação da parte musical para a convenção pastoral.
2. Preparação do Hallal Festival, programa do Festival do Hino, que foi realizado em 23
de fevereiro de 2013.
3. Preparação e elaboração do plano de ação baseado no plano estratégico da União para
o quinquénio, e baseado também nos objetivos gerais do Serviço de Música e Liturgia,
acima mencionados.
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Atividades realizadas/a realizar em 2013
1. Apoio às igrejas locais através de visitação.
I. Dia 23 de fevereiro – Visita à igreja de Santarém. Na parte da manhã tivemos a
pregação sobre o louvor e a adoração. Na parte da tarde tivemos a preparação
para o Hallal Festival – Festival do Hino.
II. Dia 23 de março – Visita à igreja de Cascais. Na parte da manhã tivemos a
pregação, sobre o louvor e a adoração. Na parte da tarde houve um programa
musical preparado pela igreja local, com o coro e com solos. Ouve também
uma atividade onde falamos sobre a música na igreja e onde divulgámos as
atividades para este ano. Na reunião da tarde também foram apresentado
princípios sobre o estilo de música a usar na igreja. Baseados em conceitos
bíblicos do Novo Testamento (Koinonia, Leitourgia, Diakonia, Didake,
Marturia), aduzimos também a missão da música e da liturgia na igreja.

1.
2.
3.

4.

5.

Terminámos com um momento para dúvidas, esclarecimentos, partilha e
contactos compartilhados.
III.Dias 4 e 5 de abril. Acompanhamento e transmissão do concerto do grupo
romeno Children’s Choir Flowers and Stars no dia 4 em Coimbra. No dia 5
realizamos o acompanhamento do coro para o concerto realizado na igreja do
Porto.
IV. Dia 28 de setembro. Visita à igreja de Matosinhos, onde desenvolvemos
programação semelhante à que foi desenvolvida na igreja de Cascais.
V. Dia 23 de novembro. Visita programada à igreja de Leiria Marrazes, onde será
apresentado o mesmo programa que foi apresentado nas igrejas acima
referidas.
Desenvolvimento da música tema do ano 2013, em parceria com o Departamento de
Juventude.
CD Jovem 2013, em parceria com Departamento de Juventude, disponibilizado na
página do Serviço de Música e Liturgia.
Festival do Hino realizado no dia 23 de fevereiro. Este Festival do Hino foi designado
Hallal Festival. Hallal significa “elogiar com grande entusiasmo”, “glorificar”. É um
louvor incansável, exaustivo, que eleva Deus mais e mais, em contraste profundo com
a condição humana. Depois de vários anos sem a realização de um Festival do Hino
entre a Comunidade Adventista portuguesa, o Serviço de Música e Liturgia apostou
no ressurgimento deste programa em parceria com a ADRA. A igreja Adventista de
Santarém foi o local escolhido para a realização do evento, que recebeu, com alegria,
todos os participantes, bem como todos os que ali se deslocaram. O Hallal Festival
não é um festival nos moldes habituais. É um evento que dará os frutos próprios do
crescimento espiritual dos seus participantes no respetivo ministério pessoal da
música. O Hallal Festival, foi importante, pois neste momento temos mais oito
músicas inéditas, que certamente não teríamos se não houvéssemos realizado esta
atividade. Como resultado, foram já gravados as músicas do Festival, que em breve
serão disponibilizadas em CD ou colocadas na Internet. Neste momento encontramse ainda a decorrer as inscrições para o Hallal Festival II.
Atuação do Coro Romeno em 5 e 6 de abril. Concertos na igreja de Coimbra,
participação no culto da igreja de Espinho, e concerto na igreja do Porto. Estes
concertos foram propostos pela Divisão e o Serviço de Música e Liturgia achou por
bem aproveitar a vinda deste coro, de modo a fazer da sua atuação uma motivação
adicional para que as igrejas possam dar também importância às crianças e
adolescentes e possam colocá-los ao serviço da igreja no louvor e na adoração.
Retiro Espiritual para músicos . Este encontro de músicos adventistas foi realizado no
Colégio Adventista Oliveira do Douro, de 11 a 13 de outubro. Neste Retiro tivemos
48 inscrições de músicos de todo o país, incluindo da Madeira. Neste retiro tivemos
os seguintes workshops: Técnica vocal ( Iryna); Diretores de música e músicos ( José
Lagoa); Composição musical ( Pedro Santos); Louvor Congregacional ( Sami) e
Sonoplastia (Paulo Peixoto). Para além dos workshops, tivemos também uma tarefa
desafiadora: Preparar um concerto. Este concerto foi apresentado no auditório da
Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, onde tivemos presentes membros da nossa

Igreja e algumas visitas. Este Retiro ficará na história por duas razões. Primeira,
porque foi o primeiro Retiro dirigido apenas por formadores nacionais. Segunda,
porque foi provado que é possível fazer-se um concerto juntando pessoas de várias
partes do país apenas num fim de semana.
6. CD Louvor Jovem 2013 ( musica.adventistas.org.pt). Em colaboração com o
departamento de jovens foi realizado um CD de músicas jovens. Este CD encontra-se
disponível no site do Serviço de Música e Liturgia. Estão também disponíveis as
pautas para todas as músicas.
7. Orquestra da Região de Lisboa. Tivemos já uma reunião com o Departamental de
Jovens, bem como com o pastor responsável pela Comissão Regional de Lisboa, com o
propósito de constituir uma orquestra regional. Esta terá como objetivo atuar em
programas regionais e, eventualmente, juntar-se a outros músicos para programas
nacionais.
8. Divulgação do concerto da Academia Fountainview, coro e orquestra do Canadá,
realizado no dia 2 de julho.
9. Composição da música “Viver mais”, que acompanhará todo este quinquénio.
10. Divulgação das atividades musicais das igrejas locais. O Serviço de Música e Liturgia,
tem divulgado algumas atividades das igrejas locais no site e na página do Facebook do
Serviço de Música e Liturgia.
11. Concerto Solidário ADRA “Natal Inesquecível”, na Casa da Música no Porto, dia 22 de
dezembro, às 19:30. Coro com 150 vozes, acompanhado pela Orquestra Filarmónica
das Beiras.
12. Artigo alusivo ao dia Internacional da Música.
13. Criada a página do Facebook, que vai crescendo cada vez mais, sendo um dos canais
de comunicação entre os músicos e o Serviço de Música e Liturgia.
14. Continuação da dinamização do site do Serviço de Música e Liturgia, sendo mais um
meio de divulgação e comunicação deste Serviço.
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Plano de Ação 2014
1. Congresso de Jovens, de 28 de fevereiro a 4 de março. Participação no Congresso de
jovens, colaborando na parte musical do evento.
2. Visitação às igrejas: 26 de abril, Braga; 27 de setembro, Amadora.
3. Hallal Festival II, 21 de junho. Preparação e divulgação deste evento.
4. Assembleias espirituais, 24 de maio. Participação na organização da parte litúrgica e
musical.
5. CD jovem 2014. Dar continuidade ao projeto de gravação do CD com músicas para os
jovens, em colaboração com o Departamento de Juventude.
6. Retiro de Músicos. Encontro de músicos, de 14 a 16 de novembro.
7. O Dia Internacional da Música, quarta-feira dia, 1 de outubro. Lembrar as igrejas do
dia da Música, de modo que aquelas que o desejarem, juntamente com os seus
músicos, possam realizar alguma atividade a nível musical. O culto da reunião de
oração desse dia poderá ser um culto de adoração e louvor.

8. Parceria com o Departamento de Comunicações da União para elaboração de um CD/
DVD com músicas de apelo, cantadas por solistas, para serem utilizadas em
momentos especiais, programação de televisão, etc.
9. Publicação na Revista Adventista, órgão oficial da Igreja, de artigos sobre a temática da
música e da liturgia.
10. Continuar a desenvolver uma melhor comunicação entre o Serviço de Música e
Liturgia e os músicos da Igreja, através dos meios à disposição: e-mail, Facebook, site.

Relatório da
ADRA Portugal

!

!
Dr. João Carlos Martins
!

Introdução
A ADRA (Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência) é a
Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia portuguesa e representante em
Portugal da ADRA Internacional. Tem como missão trabalhar com pessoas em situação de
pobreza, vulnerabilidade e emergência, capacitando-as e envolvendo-as em processos de
desenvolvimento, cooperação e ação responsável, a fim de proporcionar mudanças positivas
e promover a equidade.
Como organização Adventista, todos os anos tem a responsabilidade de apresentar, no
Conselho Anual da UPASD, o relatório das atividades desenvolvidas durante o ano anterior,
bem como as linhas orientadoras e planos para o ano seguinte.
Em 2012, chegou ao fim o período de implementação das ações previstas pelo Plano
Estratégico de 2008 a 2012. A maioria das metas previstas tiveram um cumprimento bastante
satisfatório, outras, apesar das atividades executadas, tiveram resultados mais tímidos. Por
isso, no início de 2013, foi feita uma análise à ação da ADRA Portugal durante os últimos dez
anos, exercício que serviu de base à construção do novo plano estratégico.
O novo Plano Estratégico para os anos 2013-2017 foi aprovado pela direção da ADRA em
2013 e é com base neste plano que o presente relatório é desenhado. Ele apresentará o
resumo das principais atividades implementadas em 2013 e exporá os planos de ação para o
ano de 2014.
A declaração de missão da IASD refere que “através do nosso ministério em favor dos
pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador no Seu compassivo trabalho de restauração”.
É justamente com este objetivo que a ADRA assume o seu papel de contribuir para que a
Igreja cumpra a missão confiada pelo Mestre.

!
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Responsabilidade Social e ação social
Nos últimos anos, a ADRA criou uma estrutura de organização de Delegações Locais
ligadas às congregações da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) em Portugal. Esta
estruturação tem dois objetivos principais: (1) Envolver os voluntários dessas congregações
na prática da responsabilidade social e (2) Ter respostas sociais pertinentes nas comunidades
em que estão presentes. Neste sentido, os principais resultados obtidos em 2013 foram os
seguintes:
- Visitação às delegações. Foram visitadas 11 delegações da ADRA pela direção e pelos
coordenadores regionais, com apresentação da mensagem do sermão de sábado de manhã
e programa de tarde;

- Apoio a delegações. As várias delegações do país foram apoiadas no contacto com
parceiros e entidades oficiais sempre que o solicitaram. Aumentou o volume de donativos
em géneros às delegações e, consequentemente, o apoio que prestam às comunidades;
- Organização das Delegações Locais. O processo de certificação de delegações avançou e
11 já concluíram o processo e estão devidamente licenciadas.
- Projetos das delegações. Atualmente 58 delegações da ADRA têm projetos com
funcionamento regular, estimando-se, através de um levantamento feito a meio do ano,
que estão a ser apoiadas 5240 pessoas, por aproximadamente 668 voluntários, com bens no
valor de 440 000 euros.
- Candidaturas a concursos. Foram apresentadas propostas a concursos da EDP Solidária,
dos prémios CEPSA e de formação no âmbito do POPH. Até ao momento nenhuma foi
aprovada.
- Campanha da ADRA. Decorreu de forma organizada, com a maioria das delegações a
cumprirem os seus objetivos. Foram recolhidos, ainda sem os dados finais apurados, 48
173 euros.
- Caminhadas solidárias Regionais. Foram organizadas três, no dia 14 de abril, com a
participação de 1200 pessoas.
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Cooperação para o Desenvolvimento e Ação Humanitária
A ADRA Portugal faz parte de uma Rede com cerca de 120 escritórios espalhados pelo
mundo e tem como responsabilidade fundamental procurar financiamento para a realização
de projetos de cooperação para o desenvolvimento e de ajuda humanitária de emergência. Há
parcerias fortes estabelecidas com alguns países, sobretudo com os PALOP e com TimorLeste. Por outro lado, há uma ligação aos outros escritórios doadores que deve continuar a
ser mantida, sobretudo na definição das políticas da Rede ADRA. Em 2013, apesar da
conjuntura social e financeira não ser muito favorável, conseguiu-se atingir os seguintes
objetivos:
- Participação nas reuniões da ADRA Internacional. Entre 27 e 31 de janeiro a ADRA
Portugal participou nas reuniões de doadores e no Fórum da Europa, delineando as novas
políticas da Rede, com o seu novo Presidente.
- Promoção dos atuais projetos. A ADRA continuou a apoiar os projetos mais antigos de
apadrinhamento de crianças em São Tomé e Príncipe (71 crianças) e no Burkina Faso (78
crianças).
- Apoio a escritórios parceiros. A ADRA Portugal apoiou a ADRA São Tomé e Príncipe
com o seu novo diretor e também a ADRA Timor Leste no aumento da sua dimensão. A
ADRA Portugal contribuiu também para a capacitação do escritório da Mongólia, com o
apoio à contratação de um diretor financeiro que é português.
- Financiamento de projetos. Em 2013, devido às restrições de tesouraria, financiaram-se
menos projetos que o habitual. Além dos acima referidos, foi apoiada a reconstrução de
uma escola em Timor-Leste e apoiou-se dois projetos na Mongólia, um de crianças
deficientes e outro de cooperativas de famílias pobres.
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Educação para o Desenvolvimento e Advocacy
A ADRA Portugal tem um papel relevante a desempenhar junto da sociedade civil
portuguesa. Nos últimos anos, a ligação à Plataforma Portuguesa de ONGD, às Redes Sociais

locais e a instituições académicas tem sido disso exemplo. Também os assuntos ligados à
sensibilização da opinião pública para as questões do desenvolvimento, particularmente
junto de crianças e jovens, têm sido um dos âmbitos de atividade da ADRA. Em 2013, as
atividades mais relevantes foram as seguintes:
- Participação na Direção da Plataforma das ONGD. A ADRA Portugal manteve em 2013
o seu contributo ativo neste âmbito, contribuindo para a afirmação das ONGD
portuguesas e do seu trabalho em Portugal e no mundo. Continuou também a representar
as ONGD portuguesas em Bruxelas no grupo de financiamento da Confederação de
ONGD Europeias.
- Participação nos grupos de trabalho. A ADRA continuou a participar nos três grupos
onde está representada na Plataforma das ONGD: o Aidwatch, o de Educação para o
Desenvolvimento e o de Ajuda Humanitária de Emergência.
- Envolvimento na discussão de políticas de Cooperação. A ADRA participou em duas
reuniões com o Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, mantendo
ligação aos temas políticos a serem discutido no seu âmbito de ação. Participou também
no diálogo com a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
apesar da instabilidade inerente a terem havido três secretários de Estado nos últimos 6
meses.
- Organização de ateliers para crianças. A ADRA realizou, pelo terceiro ano, o atelier
Cidadãos Exemplares, em que 20 crianças participaram durante uma semana, em agosto.
- Especialidades de Desbravadores. Foram traduzidas, adaptadas e entregues ao
departamento de jovens da UPASD boa parte das especialidades da ADRA. No
acampamento nacional e desbravadores foi ministrada uma destas especialidades.
- Divulgação de Newsletter. Até julho de 2013, continuou a ser disseminada a publicação
“Global”, com temas ligados à missão da ADRA.
- Participação das delegações nas redes sociais. Várias delegações inscreveram-se nas
respetivas redes sociais, outras continuaram a sua participação, contribuindo para a
organização do trabalho social de cada Conselho.

!
!
At i v i d a d e s p l a n e a d a s p a r a 2 0 1 4
!

As atividades propostas para o próximo ano dividem-se, segundo o Plano Estratégico
aprovado, em quatro áreas fundamentais: a Responsabilidade Social e Ação Social, a
Cooperação para o Desenvolvimento e Ação Humanitária, a Educação para o
Desenvolvimento e Advocacy e Comunicação e Organização de Recursos. As principais
propostas são as seguintes:
Responsabilidade Social e Ação Social:
- Continuação da visitação às delegações;
- Apoio às delegações locais e à sua organização;
- Encontro com delegados locais e coordenadores regionais a 25 e 26 de janeiro;
- Candidaturas a concursos relevantes;
- Promoção do voluntariado de verão.
Cooperação para o Desenvolvimento e Ação Humanitária:

- Participação no Conselho Anual da ADRA Internacional;
- Prosseguir o processo de certificação de qualidade e excelência da ADRA
Internacional;
- Promoção e angariação de fundos para os atuais projetos;
- Apoio à capacitação de escritórios da ADRA parceiros;
- Procura de oportunidades de financiamento;
- Procura da realização de consórcios;
- Participação nas respostas a emergências.
Educação para o Desenvolvimento e Advocacy:
- Participação na direção da Plataforma;
- Participação nos grupos de trabalho da Plataforma;
- Envolvimento na discussão de políticas de desenvolvimento;
- Organização de ateliers para crianças;
- Preparação de Escola Cristão de Férias com temáticas da ADRA;
- Apoio à realização de especialidades por parte dos Desbravadores;
- Realização de programas de rádio;
- Estimular as delegações à participação nas redes sociais locais.
Comunicação e Organização de Recursos:
- Manter pessoal qualificado;
- Incentivar o pessoal contratado e os voluntários a frequentarem formações
relevantes;
- Continuação da partilha de informação relevante com as delegações locais;
- Procurar acesso a financiamentos não tradicionais a nível nacional e local;
- Realização da Campanha da ADRA entre 1 e 7 de junho;
- Realização de eventos solidários a nível regional e local;
- Divulgação de apelos específicos a fim de se obterem géneros ou dinheiro;
- Melhorar a base de dados de doadores;
- Incrementar a divulgação das atividades.
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Conclusão
Perante os enormes desafios enfrentados diariamente por aqueles que trabalham, que são
voluntários e que beneficiam do trabalho da ADRA, apenas podemos render honras e
louvores a Deus por todas as bênçãos recebidas ao longo deste ano. Jesus afirmou que sempre
teremos os pobres connosco, mas também nos conferiu a responsabilidade de sermos um
alívio e uma esperança para os que sofrem.
A ADRA Portugal manifesta de uma forma particular um agradecimento a toda a igreja e,
em particular, à UPASD, aos seus departamentos e às suas instituições, que sempre
colaboraram. Agradecemos também a todos os membros que deram do seu tempo e do seu
dinheiro para esta instituição. Louvado seja o Senhor pelo altruísmo que a Sua Igreja tem
revelado, nestes tempos conturbados e dif íceis.
É pois, com a consciência de que o imenso trabalho nesta área ainda necessita de mais
empenho e dedicação da nossa parte, que nos confiamos nas mãos do Senhor para o ano que
aí vem, em que queremos enfrentar os seus desafios, motivados pela esperança que o Bom
Deus nos dá.

Relatório da Associação das
Famílias dos Ministros do Culto

!
!
Filomena Nunes
!

“Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do Cristianismo do que
todos sermões que se possam pregar” Ellen White, O Lar Adventista, p. 32.

!

Objetivo
Esta organização está sob a tutela da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia,
tendo como objetivo de dar assistência às famílias dos Ministros do Culto da União
Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia nos seguintes aspetos:
1. Crescimento pessoal e espiritual;
2. Classificação do papel que desempenham os cônjuges na qualidade de cônjuge do
Ministro do Culto e sua integração na Associação Ministerial, de modo ajustado aos
seus interesses e talentos pessoais;
3. Formação prática, tendo em vista o seu lugar de para-ministerial;
4. Encontro para companheirismo e fornecimento de um sistema de apoio e de
desenvolvimento mais íntimo;
5. Ajudar a família ministerial a crescer como família, criando os recursos necessários
para enfrentar as dificuldades e os problemas.
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Visão
Apoiar e promover a camaradagem cristã entre as famílias dos Ministros do Culto, a fim
de que a família pastoral adquira mais saúde espiritual, uma vez que este tipo de famílias
carrega histórias comuns de júbilo, dor, sofrimento e solidão.
Serão membros os cônjuges dos Ministros do Culto com a credencial de Pastor
Acreditado, Pastor Autorizado ou de Promotor Bíblico no ativo, bem como os cônjuges dos
pastores eméritos ou falecidos.
Embora os cônjuges do Ministro do Culto tenham muita coisa em comum e muito a ver
com os cônjuges de outros obreiros da denominação, possuem eles necessidades e problemas
peculiares. É, pois, importante dispor de um grupo que constitua um suporte capaz para a
apreciação direta desses problemas. Os cônjuges dos Ministros do Culto Administrativos ou
Comissionados da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia poderão ser convidados
para ocasiões especiais ou, se necessário, para se tornarem membros auxiliares. Porém, o
principal objetivo desta Associação é considerar as necessidades específicas dos cônjuges que
exercem um acompanhamento ativo no ministério da Palavra junto das igrejas.
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Comunicado
A Associação das Famílias dos Ministros do Culto já tem a sua página no Facebook.
Propõe-se que ela seja um forte veículo de comunicação entre os familiares do Ministro do
Culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, onde teremos um espaço implícito e
explícito. Serão editados, semanalmente, artigos que terão como principal objetivo promover

o crescimento para-ministerial, incluindo experiências espirituais e artigos sobre os cônjuges
dos Ministros do Culto, bem como artigos educacionais que visem o crescimento pessoal,
para ajudar o cônjuge no ministério a dois.

!

Notícias
Encontro de Associados
No passado dia 16 de junho, realizou-se uma reunião para as esposas dos ministros de
culto, no Sabugo, nas instalações da Publicadora Servir. Foi um dia bem passado, quer
meditando na Palavra de Deus, através das reflexões trazidas pelo casal pastoral, Mário Brito,
Secretário da Associação Ministerial, e Maria José Brito, Diretora da Associação das Famílias
dos Ministros de Culto da Divisão InterEuropeia, quer partilhando algumas preocupações e
soluções que dizem respeito a um melhor desempenho do ministério que nos foi confiado.
Também tivemos a participação da Arminda Pinto, que nos deu algumas dicas e alguns
conselhos para melhor cuidarmos da nossa aparência f ísica com bom gosto e com modéstia,
nunca descurando o encontro diário com o nosso Criador e os conselhos inspirados da irmã
Ellen G. White. Saímos bem animadas e fortalecidas no poder de Deus e com vontade de
melhor servirmos o Mestre em conjunto com os nossos maridos. Também estreitámos os
laços de amizade entre nós. Agradecemos à UPASD por esta possibilidade de nos
encontrarmos e agradecemos também aos palestrantes convidados e a todas as queridas
irmãs que puderam estar presentes.
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Estatutos da Associação
Tendo já 25 anos de existência (desde 27.10.1987), sob proposta desta Associação foram
atualizados e votados os respetivos estatutos pelo Conselho Diretor da UPASD, a 29 de
outubro 2013.
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Projeto para 2014
As ações desta Associação estão limitadas pela situação económica desfavorável da
UPASD, pelo que, mais uma vez, a AFMC vê comprometido o apoio a prestar às Famílias dos
obreiros. Continuaremos com o nosso espaço de reflexão no Facebook ou através da página
Web da Associação Ministerial.
“Confiemos no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribemos no próprio
entendimento” Provérbios 3:5.

!

Os nossos votos
Que o nome do nosso Deus seja louvado e enaltecido na nossa vida, na nossa família, nas
nossas amizades e nas nossas comunidades, porque somos um vaso escolhido e aperfeiçoado
pelos méritos de Seu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo.
“A vida é curta demais para fazer tudo o que queremos, mas é longa o bastante para fazer
tudo o que Deus quer que façamos” Anónimo.

Relatório da Creche e Jardim
de Infância Arco-Íris

!
!
Dra. Ângela Espírito Santo
!

O Arco-Íris vem apresentar o seu Plano de Ação para este ano letivo de 2013/2014
manifestando a sua gratidão a Deus por tudo o que tem feito por esta instituição e, em
especial, também porque, tendo em conta a situação socioeconómica em que nos
encontramos, o número de alunos com que iniciámos este ano letivo é superior ao inicio do
ano letivo passado.

!
Situação Operacional
!

IDADES

DATA

Nº

Nº

alunos

Advent.

12 a 36
meses

3 anos

M

F

M

F

M

4 anos

5 anos

6 anos

F

M

F

M

F

Setº 2012

59

9

3

1

9

9

9

10

8

9

-

1

Setº 2013

67

7

6

3

10

9

14

12

6

7

-

-
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Plano de Ação para 2014
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Ao longo do ano letivo passado, iniciámos a implementação da Certificação pelo modelo
de Qualidade das Respostas Sociais, do Instituto da Segurança Social, para obtermos a
resposta social de creche e com o objetivo de alargar o pré-escolar. Várias instruções de
trabalho, procedimentos e impressos já foram criados, mas muito ainda nos falta percorrer
neste percurso trabalhoso. Passamos a mencionar a nossa visão, a nossa missão, os nossos
valores e a nossa política de qualidade.
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Visão
Ser uma Instituição Educacional Cristã para a Infância, que prima pela excelência dos seus
serviços, princípios e valores

!

Missão
Servir todas as crianças e respetivas famílias, independentemente da sua origem,
proporcionando-lhes bases para a vida através da transmissão de princípios cristãos.

!

Valores

Responsabilidade; Respeito; Segurança; Ternura.

!

Política de Qualidade
Garantir a excelência nos serviços, melhorando continuamente a eficácia para atingir e
manter a qualidade com o Sistema de Gestão de Qualidade e com equipas qualificadas,
motivadas e centradas na criança e nas expetativas da família, cumprindo os requisitos legais
aplicáveis às nossas atividades e serviços.

!

Ações e atividades a desenvolver
- A nível dos Colaboradores.
• Formação em cumprimento da legislação e pela necessidade de melhoria do
desempenho;
• Reorganização e rentabilização das competências e capacidades, do tempo e do
espaço;
• Melhoria de estratégia de comunicação interna;
• Avaliação de desempenho.
- A nível Pedagógico.
• Continuar a trabalhar o Projeto Educativo “Construir o eu, o outro e o mundo”
através do livro (associado ao Plano Nacional de Leitura);
• Dia Nacional do Pijama (projeto de solidariedade);
• 8º ano do projeto Eco-escolas.
- A nível espiritual.
• Avaliar e reformular o Plano Diretor de desenvolvimento espiritual;
• Avaliar e implementar o novo Manual para a Integração da Fé no Ensino, cedido
pelo Departamento de Educação da UPASD.
- A nível da Nutrição.
• Formação direcionada aos pais através de Workshops de culinária;
• Mudar de nutricionista;
• Pesquisa no mercado de alternativa ao atual fornecedor de catering.
- A nível da qualidade.
• Continuar com o processo de Gestão de Qualidade.
- A nível de Parcerias e Acordos.
• Tentar manter a média de parceiros adequada ao melhor desenvolvimento das
nossas atividades. Até ao momento, temos como parceiros cerca de 20 entidades/
instituições.
• Obter a licença e o respetivo Acordo de Cooperação para a resposta social de
creche por parte da Segurança Social.
- A nível das Instalações.
• Remodelação e ampliação do espaço da Secretaria/Direção;
• Colocação de ar condicionado e uma cuba no ponto de água em mais uma sala do
pré-escolar.

Relatório do Lar Adventista
para Pessoas Idosas

!
!
João Daniel Faustino
!

O plano de ação aplica-se a todas as estruturas nacionais da ASA onde existem respostas
sociais para idosos: LapiSul, LapiNorte, LapiCentro e LapiMadeira.
Este plano de ação surge como uma ferramenta que pretende, de uma forma transversal,
apresentar o planeamento para a ação em 2014, visando a melhoria contínua, a qualidade e o
desenvolvimento das respostas sociais. É, a par com o orçamento, um instrumento que
pretende dar resposta aos planos de Manutenção, de Formação e de Atividades, e aos
desafios e problemas diagnosticados pelos inquéritos de satisfação, pelas as reuniões com
clientes, colaboradores e parceiros e pelas auditorias efetuadas. Este documento fixa
objetivos para a sua execução, medidos através de indicadores e metas previamente
estabelecidas. Todo este processo implica uma dimensão de contratualização entre os
parceiros e exige um processo participado. Estamos cientes da nova realidade em que se
encontra o país, pelo que fomos criteriosos e conscientes na formulação deste plano. Para
que possamos dar uma melhor resposta, organizamos as estruturas Lapi com a seguinte
Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade.
Missão : Servir todos os idosos, independentemente da sua etnia, religião ou cultura.
Visão: Qualidade total nos serviços prestados.
Valores: Proporcionar aos idosos uma melhor qualidade de vida, cuidando das suas várias
vertentes: biológica, psicológica, social e espiritual, não esquecendo a questão relacional e
afetiva. Tratar cada idoso como um ser único, tendo em conta a sua história de vida,
respeitando a sua autonomia, individualidade, privacidade, intimidade, confidencialidade,
igualdade e participação. Respeitar os seus direitos, criando as condições necessárias para
que cada idoso possa construir e executar o seu projeto de vida.
Política da Qualidade: A política de qualidade, está consubstanciada nos seguintes
objetivos:
• Abrangência dos serviços;
• Promoção da autonomia e da cidadania dos seus clientes;
• A melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade;
• Orientação para princípios éticos e deontológicos no exercício da atividade.
O Plano de Ação para o ano de 2014 apresenta ações e atividades a executar no âmbito dos
seguintes eixos.
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I – Gestão
• Implementar todas as ações que corrijam as não conformidades e que aproveitem
as oportunidades de melhoria identificadas nos relatórios de auditorias internas e
externas.
• Identificar e tratar todas as ações de melhoria resultantes dos inquéritos aos
clientes, colaboradores e parceiros.
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• Efetuar uma auditoria interna, tendo a preocupação de que a mesma seja efetuada
com elevado grau de confiança.

II – Atividades
• Capelania
• Execução do plano de capelania para o Lapi.
• Consagração pessoal.
• Apoio espiritual.
• Departamento Social
• Implicação dos familiares e dos significativos nas atividades.
• Emitir pareceres técnicos conducentes à resolução de situações problema e/ou à
conceção de projetos diversificados do interesse da Instituição, que visem a melhoria
do seu funcionamento.
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III – Serviços
• Departamento Médico
• Emitir pareceres técnicos conducentes à resolução de situações problema e/ou à
conceção de projetos diversificados do interesse da Instituição, que visem a melhoria
do seu funcionamento.
• Nutrição
• Questionário de satisfação das refeições servidas.
• Elaborar um estudo alimentar comparativo das três estruturas.
• Estudo nutricional de avaliação do estado nutricional dos clientes em comparação
com a realidade nacional.
• Formação
• Dar cumprimento ao plano de formação.
• Criação e incrementação de Respostas Sociais
• Incrementar o serviço de Centro de Dia do LapiMadeira.
• Incrementar o Serviço de Apoio Domiciliário do LapiCentro.
• Incrementar o Serviço de Apoio Domiciliário do LapiSul.
• Criação do serviço de Centro de Dia no LapiCentro.
• Criação da resposta social de Lar no LapiCentro.
• Criação do Serviço de Apoio Domiciliário no LapiNorte.
• Marketing
• Incrementar o plano de Marketing do Lapi para todas as estruturas, pois é um
instrumento fundamental para a divulgação do nosso trabalho e para a manutenção
da inexistência de vagas.
• Criar uma página Web, instrumento muito importante para se dar cumprimento ao
plano de comunicação.
• Comunicação
• Implementar um melhor serviço de informação e comunicação, de forma a
conseguir uma maior interação com os significativos, os parceiros e a sociedade.
• Qualidade
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• Dar início à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade para as Resposta
Sociais.
• Certificação da ASA na norma NP EN ISO9001:2008.
• Abertura de serviços à comunidade
• Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Serviços sociais.

IV - Parcerias
• Novas parcerias na comunidade
• Procura de novas parcerias que nos auxiliem na prossecução dos nossos objetivos.
• Formalização dos acordos de parceria já existentes.
• Aprofundamento das parcerias que já mantemos
• Com a Segurança Social, através de novos projetos.
• PCAAC, Rendimento Social de Inserção.
• Redes Sociais.
• Intercâmbio de Programas, Formação em Gerontologia, Apoio Técnico,
Apoio Logístico, Apoio Social, Banco de Voluntariado, Banco de ajudas
técnicas.
• UPASD – Com as Igrejas.
• Intercâmbio de Programas, Formação em Gerontologia, Apoio técnico,
Apoio Logístico, Apoio Social, Banco de Voluntariado, Banco de ajudas
técnicas.
• FASIA.
• Apoiar as outras Instituições da ASA e a Direção Nacional.
• Intercâmbio de ideias, parcerias económicas, Carta de Valores, Ética.
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V – Instalações e Equipamentos
• Implementar o plano de manutenção elaborado para cada uma das estruturas.
• Intervenção no interior das nossas instalações da estrutura do LapiNorte.
• Criação e adaptação dos WC existentes na receção.
• Criação de uma rampa para acesso ao primeiro piso.
• Elaboração de um plano master de requalificação e adaptação da estrutura, tanto do
seu interior, como dos exteriores envolventes do LapiSul.
• Projeto de arquitetura para os interiores.
• Projeto de arquitetura paisagista para os exteriores.
• Continuar com as diligências necessárias para a ligação do Lapi ao sistema de
saneamento de Salvaterra de Magos.
• Na impossibilidade da ligação da estrutura ao sistema de saneamento, estudar a
possibilidade de criar uma minietar de tratamento de águas cinzentas.
• Intervenção nas instalações sanitárias com a criação de uma base de chuveiro por
cada uma.
• Elaboração de um plano master de requalificação e adaptação da estrutura do
LapiMadeira.
• Projeto de instalação de um sistema solar térmico na unidade LapiMadeira.
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• Projeto de instalação de um elevador, para possibilitar a deslocação dos clientes
entre os andares.
• Implementação do plano de emergência e segurança e criação das medidas de
autoproteção.
• Projeto de criação e requalificação das salas de estar, bem como do seu mobiliário.

Relatório da Publicadora SerVir

!
!
Direção da Publicadora SerVir
!

1. O período 2012/2013, na saga de ajustamento da estrutura da economia portuguesa, foi
mais um ano marcado pelas medidas de ajustamento e de contenção de gastos, com alguns
laivos, muito ténues, de recuperação económica.
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2. Perante este cenário macro-económico, a Publicadora SerVir não ficou imune. Assim, e
apesar de ter um orçamento construído com uma base bastante conservadora, os valores
obtidos ficaram aquém das expectativas e abaixo dos valores obtidos em 2011/2012. Há
diversos fatores que afetam a atividade da Publicadora SerVir:
- Desemprego;
- Redução de salários e aumento de impostos;
- Novo paradigma de funcionamento da economia;
- Mudança de hábitos de leitura, a favor dos suportes eletrónicos;
- Redução da natalidade (0,2%) na ultima década, havendo portanto um menor número de
crianças em idade de se interessarem pelos nossos livros.
Alguns dos fatores referidos são conjunturais, embora haja outros que consideramos já
como estruturais. A Publicadora SerVir tem vindo a aplicar os seus recursos investindo em
ebooks, estando disponíveis nesta data cerca de oito títulos, a que se juntará, dentro de dias, o
livros de Meditações Matinais para o ano de 2014.
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3. O Plano de Ação elaborado no ano anterior foi revisto, dado o facto de o ano de 2012 ter
sido fortemente afetado pelos fatores atrás referidos. Assim, toda a estrutura de custos foi
mais uma vez analisada e reduzida ao nível mínimo operacional necessário para dar resposta
eficiente aos clientes da Empresa.
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4. Atualmente a Publicadora SerVir tem cerca de onze colaboradores, tendo reduzido o
seu quadro em oito elementos no início do ano corrente. Paralelamente com a reestruturação
de recursos humanos, outras medidas têm sido tomadas com o objetivo de adequar a
dimensão da Publicadora ao mercado em que a empresa se insere. O desafio é o de levar a
empresa a cumprir a sua missão de disseminar a mensagem num mundo materialista,
incapaz de parar para pensar e de escolher novo caminho. É a nossa utopia, mas acreditamos
que, quando tivermos esgotado a nossa capacidade, Deus tomará em Suas mãos a condução
da empresa.

!

5. No ano corrente foi alterada a gestão da Publicadora SerVir. O irmão Enoque Pinto,
após doze anos ao serviço da Publicadora, prosseguiu outra atividade dentro da Obra.
Queremos deixar aqui os nossos cumprimentos e o nosso apreço pelo trabalho realizado.
Não houve substituição do anterior Diretor, sendo a gestão assegurada por três
colaboradores, de acordo com a área da sua especialidade; assim, temos o irmão Artur
Guimarães na área comercial, o irmão Paulo Sérgio Macedo na área operacional e o irmão

Carlos Mateus na área financeira. Esta organização, não sendo perfeita, foi a possível no
momento atual. O processo de nomeação iniciou-se em julho, tendo ficado operacional a
partir de outubro.
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6. A Publicadora SerVir iniciou um processo de colaboração com a Editora Safeliz
(Espanha). Este processo passa pelo reconhecimento da qualidade das publicações infantis,
que estão traduzidas em diversas línguas e que são distribuídas mundialmente pela Safeliz.
Os mercados de Língua Portuguesa serão servidos pela Publicadora SerVir, que distribuiria
tanto as suas publicações como as da Safeliz. É um modelo que esperamos venha a ter
sucesso, na medida em que tem todos os ingredientes necessários para esse mesmo sucesso.
De novo fazemos a nossa parte e acreditamos que, sendo a Obra de Deus, Ele a tomará em
suas mãos.

!

7. O desafio em que a Publicadora SerVir tem encontrado mais resistência prende-se com
o fator financeiro (o processo começa mais cedo, com a quebra de vendas; e sem vendas não
há Euros para cobrar, nem possibilidade de ter uma vida financeira equilibrada). A
Publicadora SerVir tem sido apoiada pela UPASD e também pela Divisão Intereuropeia
(EUD), que tem financiado os projetos de redimensionamento.
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8. Atualmente, e uma vez posta a casa em ordem, estamos a entrar numa nova fase de
funcionamento. A Publicadora SerVir está a considerar novos mercados (A África de Língua
Portuguesa e a Diáspora). Também eles têm um elevado potencial de crescimento, sendo no
entanto necessário continuar a investir nesses mercados.

!

9. Também para o mercado local a empresa tem já prontos para sair cerca de dez títulos,
procurando apenas financiamento para os poder publicar. A Publicadora SerVir tem estado
em contacto com a União e com a EUD no sentido de obter – em moldes de empréstimo – o
suporte financeiro necessário.

!

10. A terminar este relatório, a Publicadora SerVir quer deixar palavras de agradecimento
por todo o apoio que tem recebido dos seus clientes, das igrejas, da União e também da EUD.
Quer ainda expressar o seu agradecimento ao apoio dos apoios, recebido diariamente, pois
sentimos a Mão de Deus a conduzir o nosso caminho.

