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Eixo Estratégico EVANGELISMO PERMANENTE 

OBJETIVO: Inspirar e capacitar as igrejas para o desenvolvimento de uma cultura evangelística 
de tipo 360º, tornando o evangelismo parte do estilo de vida dos membros e da dinâmica estru-
tural das igrejas. 
 

RECURSO 1   

O QUÊ | MISSÃO 360º  

COMO | Um boletim com ideias e ferramentas para apoiar as estratégias de evangelismo permanente 

QUANDO | 1º número: janeiro 2023 

 

RECURSO 2   

O QUÊ | Duas séries de conferências para evangelismo público 

COMO | Materiais de apoio: sermões, PPT’s, banners, cartazes e convites  

QUANDO | 1ª série: abril 2023; 2ª série: setembro 2023 

 

RECURSO 3   

O QUÊ | Programa de pregadores voluntários EU VOU (ênfase: jovens e crianças) 

COMO | Voluntários inscrevem-se, recebem materiais, são enviados. Igrejas inscritas recebem pregadores 

QUANDO | 2º semestre 2023 
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Eixo Estratégico EVANGELISMO DIGITAL 

OBJETIVO: Disponibilizar conteúdo e promover o conceito de missionários digitais como parte 
do ministério pessoal dos membros de Igreja. Explorar o potencial de alcance de interessados 
através de plataformas e conteúdos digitais. 
 

RECURSO 1   

O QUÊ | Séries de folhetos e convites digitais  

COMO | Criação de conteúdos temáticos (Bíblia, Saúde, Família, etc.) para partilha digital  

QUANDO | De forma regular; a começar no 1º trimestre 2023  

 

RECURSO 2   

O QUÊ | Novo Tempo Portugal 

COMO | Produção e distribuição de conteúdos diversos em vídeo para partilha digital 

QUANDO | De forma regular; a começar no 1º trimestre 2023 

 
RECURSO 3   

O QUÊ | Rádio RCS Online 

COMO | Disponibilização de cartão (físico e digital) para divulgação da emissão online da RCS 

QUANDO | 2º semestre 2023 

 

RECURSO 4   

O QUÊ | Campanhas digitais (Instagram e FB) para angariação de interessados em estudar a Bíblia 

COMO | Parceria entre UPASD (publicidade e gestão) e igrejas locais (Instrutores Bíblicos) 

QUANDO | 2023; Datas por Igreja 
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Eixo Estratégico ESTUDOS BÍBLICOS 

OBJETIVO: Investir na criação de estratégias e recursos inovadores e diversificados, que permi-
tam mobilizar e capacitar um número mais significativo de membros de Igreja, que ministram 
estudos Bíblicos como parte do seu ministério pessoal. 
 

RECURSO 1   

O QUÊ | Manual de Estudos Bíblicos NOS SEUS PASSOS 

COMO | Distribuição alargada do manual “NOS SEUS PASSOS” para captação de interessados no estudo 

QUANDO | 1º trimestre 2023  

 

RECURSO 2   

O QUÊ | Folheto QUER ESTUDAR A BÍBLIA? 

COMO | Distribuição alargada do folheto “QUER ESTUDAR A BÍBLIA?” para captação de interessados 

QUANDO | 1º trimestre 2023 

 
RECURSO 3   

O QUÊ | Plataforma de Cursos Bíblicos ESCOLA BÍBLICA NOVO TEMPO 

COMO | Divulgação da plataforma ESCOLA BÍBLICA NOVO TEMPO para captação de estudantes 

QUANDO | De forma regular; reforço a partir do 2º trimestre 2023 

!
RECURSO 4   

O QUÊ | Dia de Ênfase no Estudo Bíblico 

COMO | Dinamização de um Sábado especial com foco no ministério de instrutor Bíblico  

QUANDO | Sem data proposta; recursos de apoio disponíveis a partir de março 2023 

!
RECURSO 5   

O QUÊ | Parceria com a plataforma de Estudos Bíblicos BIBLEAWR.COM 

COMO | Disponibilização de cursos Bíblicos em Português na plataforma BIBLEAWR.COM 

QUANDO | 2º semestre 2023 

!
!
!
!
!
!
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Eixo Estratégico ESCOLA SABATINA PARA JOVENS 

OBJETIVO: Promover o interesse e o estudo da Escola Sabatina entre os jovens, com especial 
foco na faixa etária 18 – 25 anos, trazendo intencionalidade, qualidade e adequação para os con-
teúdos disponibilizados e na imagem da Escola Sabatina. 
 
 

RECURSO 1   

O QUÊ | Recurso de Escola Sabatina para jovens: COMTEXTO 

COMO | Publicação e dinamização do recurso para jovens – COMTEXTO - da Conferência Geral 

QUANDO | 2º trimestre 2023  

!
RECURSO 2   

O QUÊ | Presença da Escola Sabatina no digital com os jovens como público-alvo prioritário 

COMO | Criação de conteúdo nativo para redes sociais, com base nos temas da Escola Sabatina 

QUANDO | De forma regular; a começar no 1º trimestre 2023 

!
RECURSO 3   

O QUÊ | Programa “COMTEXTO”, na Novo Tempo Portugal 

COMO | Um programa semanal de identidade jovem na NT, com ligação à Escola Sabatina 

QUANDO | De forma regular; a partir do 2º trimestre 2023 

!
RECURSO 4   

O QUÊ | Material “À ESCUTA DO TEXTO” 

COMO | Um recurso de apoio aos Dinamizadores da Escola Sabatina 

QUANDO | Todos os trimestres 

!
RECURSO 5   

O QUÊ | Dia dos Amigos da Escola Sabatina 

COMO | Dinamização de um Sábado especial com base na Escola Sabatina, pensado para alcançar visitas  

QUANDO | Sem data proposta; Sugestão de organizar 2 Sábados no ano; recursos a partir de abril 
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Eixo Estratégico MINISTÉRIO DAS POSSIBILIDADES 

OBJETIVO: Desenvolver a relevância e a intervenção dos ministérios centrados no apoio a pes-
soas em condição de necessidades especiais, através da criação de recursos, apoio às igrejas lo-
cais e desenvolvimento de estratégias de comunicação, com foco no potencial evangelístico de 
alcançar estas comunidades e em melhorar a sua integração nas comunidades    
 

RECURSO 1   

O QUÊ | Kit de recursos para igrejas locais 

COMO | Publicação regular de materiais e ferramentas de apoio e sensibilização para respostas locais 

QUANDO | De forma regular; a começar no 1º trimestre 2023 

 
RECURSO 2   

O QUÊ | Projeto OMEGA, para cegos 

COMO | Website com recursos áudio para apoio espiritual a pessoas cegas ou com deficiência visual 

QUANDO | De forma regular 

 
RECURSO 3   

O QUÊ | Conteúdos em Língua Gestual Portuguesa 

COMO | Produção e divulgação de conteúdos diversos em LGP, nos canais da UPASD 

QUANDO | De forma regular 

 
RECURSO 4   

O QUÊ | Novo capítulo dedicado ao Ministério das Possibilidades no Manual de Igreja da IASD 

COMO | Ênfase, divulgação e comunicação com Pastores e líderes locais sobre esta nova área de ministério 

QUANDO | De forma regular 

 
RECURSO 5   

O QUÊ | Oportunidades de capacitação nas diversas áreas do Ministério das Possibilidades 

COMO | Dinamização de ações de formação, presenciais e online, para líderes nacionais e locais 

QUANDO | A definir 

 
RECURSO 6   

O QUÊ | Dia de Ênfase no Ministério das Possibilidades 

COMO | Dinamização de Sábado especial com foco nas áreas cobertas pelo Ministério das Possibilidades  

QUANDO | Sem data proposta; recursos de apoio disponíveis a partir de março 2023 

	


