
 

ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL 

 

 

 

MOTE “Eu vou. Missão Global, Ação Local”. 

 

TEXTO BASE 

Êxodo 10:9 – “Iremos todos: jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os 

nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor." 

 

 

OBJETIVOS  

Os objetivos da Associação Ministerial para este quinquénio estão enquadrados no 

mote: “Eu Vou. Missão Global, Ação Local”. Tanto os Ministros do Culto e suas 

famílias como os membros das igrejas locais, receberam um chamado da parte de 

Deus para O servir, servir a Igreja e servir o próximo. O nosso desafio para 2023 é 

impulsionar o Corpo Pastoral e as Igrejas do território nacional a terem uma co-

munhão mais profunda com Deus alicerçada num compromisso de fidelidade e 

serviço. 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL DA UPASD 

 

 

ASSOCIADOS 2022 

Ministro do Culto – Pastores Acreditados 30 

Ministro do Culto – Pastores Autorizados 9 

Ministro do Culto – Pastores Eméritos 26 

Ministros do Culto – Pastores Estagiários 2 

Promotores Bíblicos Acreditados 7 

Promotores Bíblicos Autorizados 2 

Promotores Bíblicos Eméritos 7 

Ministro do Culto - Comissionados Acreditados 15 

Ministro do Culto – Comissionados Autorizados 2 

Ministro do Culto – Comissionados Eméritos 4 

Ministro do Culto – Administrativos Acreditados 7 

Ministro do Culto – Administrativos Autorizados 2 

Ministro do Culto – Administrativos Eméritos 13 
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ESTRATÉGIA GLOBAL  

 

1. Apoiar, acompanhar, motivar e visitar os Ministros do Culto e as suas famílias. 

2. Criar uma dinâmica contínua de oração entre o Corpo Pastoral. 

3. Formação e avaliação contínua do Corpo Pastoral e a preparação de novas vo-

cações.  

4. Acompanhamento dos Estagiários e Pré-Estagiários da UPASD proporcio-

nando a sua formação integral. 

5. Acompanhamento dos nossos alunos de Teologia nas Faculdades Adventistas, 

promovendo o seu crescimento, assim como atender à necessidade da entrada 

de novos Obreiros na Equipa Pastoral. 

6. Elaborar um plano a medio / longo prazo, em colaboração com a Administra-

ção da UPASD, que preveja o recrutamento de novos Obreiros para colmatar 

as saídas de Ministros do Culto que entram na idade da reforma. 

7. Criar uma Associação dos filhos dos Obreiros. 

8. Encorajar o Corpo Pastoral e as lideranças locais (Anciãos e Diáconos) a tra-

balharem ativamente e de forma intencional no acompanhamento dos novos 

crentes, na visitação dos membros da sua comunidade de fé, e também na re-

cuperação dos membros afastados.  

9. Capacitação dos líderes das igrejas locais (Anciãos e Diáconos) tornando-os 

mais preparados para fazerem face aos desafios atuais da Igreja. 

10. Incentivar as lideranças (Corpo Pastoral, Anciãos e Diáconos) a realizarem pre-

gações motivadoras, cativantes e adaptadas às necessidades.  

11. Encorajar os Anciãos e os Diáconos a tornarem-se líderes de Pequenos-Grupos. 

12. Desenvolver um programa de mentoria e acompanhamento por parte dos líde-

res locais (Anciãos) a jovens promissores a fim de serem preparados e capaci-

tados para os serviços religiosos e de liderança. 

13. Mobilizar e encorajar os membros de igreja a serem participantes ativos de um 

Reavivamento e Reforma, buscando uma maior comunhão com Deus. 

14. Envolver cada membro numa conexão nacional com Deus e com os seus pares 

através da oração. 

15. Ajudar as igrejas a tornarem-se mais acolhedoras e atrativas. 
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AÇÃO ANUAL (2023) 

 

A. Capacitação e Promoção da Unidade e Excelência do Corpo Pastoral 

 

• Formação pastoral através das plataformas digitais (19 fevereiro e 3 se-

tembro). 

• Avaliação permanente do Corpo Pastoral com o objetivo do aperfeiçoa-

mento no Ministério (contínuo) 

• Apoio ao Departamento de Jovens na Escola de Formação JA para Pasto-

res (26 fevereiro a 2 março). 

• Encontro dos Obreiros Eméritos em conjunto com a AFMC (23 abril). 

• Conferências Bíblicas em Collonges (7-10 junho). 

• Retiro Espiritual e de Formação para Casais Pastorais em colaboração com 

o Departamento de Família e a AFMC (30 junho - 2 julho) 

• Colaborar com o Departamento de Saúde na “Semana da Saúde para Pas-

tores” (9-13 julho).  

• Vigília de Oração do Corpo Pastoral (2022 e contínuo). 

• Formação contínua dos Obreiros (descoberta dos dons pastorais e investir 

no desenvolvimento desses dons) (continuo) 

• Especialização do Corpo Pastoral por áreas e temas (2023). 

• Criação da Associação dos filhos dos Obreiros (2023) 

• Encontro anual dos filhos dos Obreiros (9 setembro 2023) 

• Incentivar a implementação do “Dia do Pastor e das Vocações” (7 outubro) 

• Encontro das Famílias Pastorais por Regiões Eclesiásticas em colaboração 

com a AFMC (14 maio; 4 junho; 18 junho; 15 outubro) 

• Convenção Pastoral (19-22 novembro). 

• Capacitação dos Estagiários e Pré-Estagiários da UPASD (contínuo) 

• Acompanhamento e visitação aos alunos de Teologia nas Faculdades Ad-

ventistas da EUD (contínuo) 

 

B. Formação da Liderança das Igrejas Locais 

 

• Criação de um Guia de Mentoria de jovens promissores à Liderança (Guia 

Prático para Anciãos) (2023). 

• Criação do Dossier “Como Recuperar os Afastados” (2023). 

• Promoção de um Kit de “Bom Acolhimento na Igreja Adventista” (2023). 
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• Criação do Dossier “Visitação à sua Comunidade de Fé” (2023). 

• Fomentar e incentivar o Ministério da Oração nas igrejas locais (contínuo) 

• Formação para líderes (Anciãos e Diáconos) através das plataformas digi-

tais (14 janeiro e 22 outubro).  

• Criar um Guia de Acompanhamento Pastoral aos novos membros (2023) 

 

C. Apoio às Igrejas  

 

• Apoio e visitação às igrejas da UPASD (contínuo). 

• Grupo “Movimento Nacional de Oração” (2022 e contínuo). 

• Vigília Nacional de Oração (última segunda-feira de cada mês). 

• Vigília Nacional de Oração (1 abril) 

• Dias de Jejum e Oração (1 abril; 1 julho; 14 outubro) 

• Elaborar e promover um pequeno livro intitulado “Reunião de Oração, o 

Termómetro da Fé” (2023). 

• Criar o Dossier “Passos Para o verdadeiro Reavivamento” (Roteiro de Con-

sagração Coletiva) (2023). 

• Criar um “Roteiro de Oração” para Vigílias e Correntes de Oração (2023). 

• Assembleia Espiritual (6 maio 2023). 

 

 

D.  Apoio no Processo de Construção do Plano de Ação para 2023  

• Workshop para Obreiros na Convenção Pastoral “Como preparar um Plano 

de Ação eficaz e eficiente” (20-23 novembro 2022). 

• Disponibilizar um Dossier “Passos para a realização de um Plano de Ação 

eficiente e eficaz” para as igrejas locais (2022 e 2023). 

• Acompanhamento do processo da preparação do Plano de Ação com os 

Obreiros nas Regiões Eclesiásticas (2022 e 2023). 

 

 

E. Promoção da Identidade Adventista 

 

• Elaborar, organizar e disponibilizar Pregações e Estudos identificadores dos 

Princípios Bíblicos Fundamentais (2023). 
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F.  Recursos e Ferramentas a partir de 2023 

 

• Guia de Mentoria de jovens promissores à Liderança (Guia Prático para An-

ciãos)  

• Dossier “Como Recuperar os Afastados”. 

• Guia de Acompanhamento Pastoral aos novos membros.  

• Kit “Bom Acolhimento na Igreja Adventista”. 

• Dossier de “Visitação à sua Comunidade de Fé”. 

• Dossier “Passos Para o verdadeiro Reavivamento” (Roteiro da Consagração 

Coletiva). 

•  “Roteiro de Oração” para Vigílias e Correntes de Oração (2023). 

• Convite para a “Reunião de Oração”. 

• Kit “Oração Missionária”. 

• Pequeno Livro “Reunião de Oração, o Termómetro da Fé”. 

• PPT de Capacitação para Anciãos e Diáconos.  

• Guia de apelo para o Ministério: “Deus chama-te para o Ministério”.     

• Vídeos em português de apelo ao Ministério Pastoral (Collonges e Sagunto). 

• Folheto “Consagração Total”. 

• Marca-página “Comprometo-me com Deus”. 

• Material para o “Dia do Pastor e das Vocações”. 

• Kit Batismal (reformulado). 

• Materiais diversos de acordo com as necessidades sentidas. 

 

 

PENSAMENTO FINAL 

 

“O que a Igreja necessita nestes dias de perigo é de um exército de obreiros que, 

como Paulo, se tenham educado para a utilidade, que tenham uma experiência 

profunda nas coisas de Deus, e se achem possuídos de sinceridade e zelo. Necessi-

tam-se homens santificados, dotados de espírito de sacrifício; homens animosos e 

leais; homens em cujo coração Cristo esteja formado, “a esperança da glória” 

(Colossenses 1:27) e, com lábios tocados por fogo sagrado preguem a palavra.”  

Ellen White; Obreiros Evangélicos, pág. 61 
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ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS DOS MINISTROS DO CULTO (AFMC) 

 

A Associação das Famílias dos Ministros do Culto (AFMC) está integrada na As-

sociação Ministerial, e a sua Diretora desenvolve este Ministério numa base de vol-

untariado. O objetivo principal desta Associação é promover o crescimento minis-

terial e espiritual das famílias pastorais, bem como o seu relacionamento saudável 

focado no discipulado.  

 

 

Desafios que se apresentam às famílias pastorais  

 

• O desafio de fazer face às pressões decorrentes do Ministério Pastoral.  

• O desafio de se manterem fiéis aos princípios bíblicos numa sociedade exigente 

e secularizada. 

• O desafio de estarem sujeitos às contingências das mudanças pastorais e suas 

implicações. 

• O desafio da pressão de serem tidos como “modelos” na Igreja e na sociedade. 

• O desafio de falta tempo para conviver como família.  

 

 

Para fazer face a estes e a outros desafios, a AFMC procura ir ao encontro das ne-

cessidades das famílias dos Ministros do Culto, e contribuir para que estes desafios 

sejam superados de forma a contribuir para o seu crescimento harmonioso. 

 

 

ESTRATEGIA GLOBAL 

1. Prover apoio às famílias dos Ministros do Culto. 

2. Promover e prover oportunidades para crescimento espiritual nas reuniões 

de Obreiros e em retiros especiais para as famílias pastorais. 

3. Promover encontros de famílias dos Ministros do Culto. 

4. Criar uma dinâmica de oração e união entre as famílias dos Obreiros. 

5. Promover o companheirismo. É importante conversar, partilhar experiên-

cias com pessoas que enfrentam problemas e desafios semelhantes. 

6. Formação em diversas áreas: espiritual, saúde, comunicação, liderança. 

7. Capacitar os cônjuges dos Ministros do Culto para serem coadjuvantes no 

Ministério. 
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8. Ajudar os cônjuges dos Ministros do Culto a compreenderem o seu papel e 

a reconhecerem os seus dons espirituais. Encorajá-los a servir a Igreja nas 

várias áreas de acordo com esses dons. 

 

 

 

AÇÃO ANUAL (2023) 

• Prosseguir o apoio e a visitação às famílias pastorais em colaboração com a 

Associação Ministerial (contínuo). 

• Continuar a visitação às igrejas da UPASD em conjunto com a Associação 

Ministerial (contínuo). 

• Formações variadas para as esposas dos Obreiros (ao longo do ano). 

• Grupo no WhatsApp para partilha de mensagens, ideias, experiências, mo-

tivos de oração, promoção de atividades e interação social (contínuo). 

• Vigília de oração para esposas dos Obreiros (1º domingo do mês). 

• Encontro dos Obreiros Eméritos em conjunto com a Associação Ministerial 

(23 abril). 

• Encontro das famílias pastorais por Regiões Eclesiásticas em colaboração 

com a Associação Ministerial (14 maio; 4 junho; 18 junho; 15 outubro). 

• Retiro Espiritual e Formação para casais pastorais em colaboração com a 

Associação Ministerial e o Departamento de Famílias (30 junho - 2 julho). 

 

 

 

Ao terminarmos a apresentação dos relatórios da Associação Ministerial e da As-

sociação das Famílias dos Ministros do Culto, queremos louvar a Deus pela força, 

saúde e motivação que Ele nos tem concedido, e agradecer a todos aqueles que 

possibilitaram que o texto bíblico “…Até aqui nos ajudou o Senhor” 1 Samuel 7:12 

fosse uma realidade.  Oramos para que todos possamos continuar a transmitir es-

perança e ânimo às igrejas do território português e às comunidades dos distritos 

pastorais que servimos.  

 

 

 

Paulo Neves – Associação Ministerial 

Claúdia Neves – Associação das Famílias dos Ministros do Culto   


