liderança
Implementar um programa de liderança para
consolidar a visão de discipulado (Comunhão,
Relacionamento e Missão) em todos os níveis
da igreja.

Reforçar o senso de vocação e o crescimento
de cada pastor por meio das competências
ministeriais.

Promover um programa regular de
educação contínua para pastores,
departamentais e administradores.
Fortalecer a estrutura de
compromisso (compliance) aos
códigos e princípios éticos
para ressaltar elevados padrões
de integridade entre pastores,
líderes e membros.

comunhão

relacionamento

Envolver mais membros da igreja em hábitos diários
de comunhão pessoal por meio de oração, estudo
da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, dos escritos
de Ellen G. White e de outros materiais devocionais.

Manter um programa de discipulado para
o desenvolvimento dos membros da igreja
e o cuidado dos recém-batizados.

Promover o conhecimento e a prática dos
conceitos bíblicos presentes em nossas crenças
fundamentais, fortalecendo a importância da
pregação bíblica nos cultos.

Aumentar a quantidade e a relevância dos
pequenos grupos e unidades de ação
por congregação, bem como a integração
entre eles.

Aumentar a participação dos
membros na Escola Sabatina e
nos cultos da igreja.

Ampliar o número de membros ﬁéis
nos dízimos e nas ofertas.

Aﬁrmar o papel da família como unidade
básica da igreja e reforçar o compromisso de
enfrentamento aos abusos físico, emocional
e sexual.

Envolver mais membros da igreja
no serviço à comunidade local.

missão
Envolver mais pastores, líderes e membros no
discipulado por meio de testemunho pessoal,
visitação, estudos bíblicos, classes bíblicas, evangelismo
público e distribuição de literatura com o objetivo de
aumentar o índice de crescimento real e diminuir a
apostasia.
Manter um programa permanente de
atenção e resgate voltado aos membros
que deixaram a igreja.

Envolver mais pessoas e instituições no
uso das mídias de forma integrada e com
foco missionário, em conexão com a Escola
Bíblica da Novo Tempo.
Aumentar o número de novas
igrejas plantadas, especialmente
nos centros urbanos.

