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ESPIRITUALIDADE LIDERANÇA

INOVAÇÃO
PRESENÇA NA 

COMUNIDADE



ESPIRITUALIDADE

Relacionamento com 
Deus, individualmente, 
em família e na Igreja. 

LIDERANÇA

Pessoas capacitadas, 
motivadas e com 

oportunidades de aplicar 
os seus dons.  

Discípulo = agente de 
transformação.

PRESENÇA NA 

COMUNIDADE

Interesse genuíno pelas 
Comunidades. Presença 
positiva e reconhecida  

na Sociedade. 

Igrejas fiéis aos 
princípios, capazes de 

criar respostas inovadoras 
e adequadas.

INOVAÇÃO



ESPIRITUALIDADE

Relacionamento com Deus, 
individualmente, em família e na Igreja. 

• Identidade Adventista (estudo da 
Bíblia; Espírito de Profecia)

• Fidelidade aos princípios

• Oração

• Reavivamento e reforma

• Envolvimento na vida da igreja  

• Educação e 
desenvolvimento espiritual  
de crianças, jovens e adultos

• Consagração das famílias

LIDERANÇA

Pessoas capacitadas, motivadas e com 
oportunidades de aplicar os seus dons.  
Discípulo = agente de transformação.

• Identificação e  
desenvolvimento dos dons

• Formação contínua

• Integração de jovens na liderança

• Alargamento das oportunidades de 
liderança

• Busca por competência e excelência

• Cultura de partilha de experiências e 
práticas

• Apoio às lideranças

PRESENÇA NA 

COMUNIDADE
Interesse genuíno pelas Comunidades. 

Presença positiva e reconhecida  
na Sociedade. 

• Levantamento das necessidades da 
Comunidade

• Reconhecimento dos recursos locais

• Intervenção relevante e intencional 
na Comunidade

• Relação com as forças vivas da 
Comunidade

• Estratégia de comunicação 
direcionada ao contexto local

• Diversidade e atualidade de métodos 
de proclamação do Evangelho

• Centro de influência e de integração

Igrejas fiéis aos princípios, capazes de 
criar respostas inovadoras e adequadas.

• Liturgia dinâmica e inspiradora 

• Utilização das oportunidades no 
meio digital

• Cooperação interdepartamental, 
intergeracional e intercultural

• Métodos de trabalho e de 
planificação mais eficientes 

• Atualização da linguagem e da 
comunicação

• Dar voz aos jovens e às suas ideias 

• Melhoramento dos espaços físicos  
da igreja

INOVAÇÃO



ESPIRITUALIDADE
Relacionamento com Deus, individualmente,  
em família e na Igreja. 

• Identidade Adventista (estudo da Bíblia; Espírito de Profecia)

• Fidelidade aos princípios

• Oração

• Reavivamento e reforma

• Envolvimento na vida da igreja  

• Educação e desenvolvimento espiritual  
de crianças, jovens e adultos

• Consagração das famílias



LIDERANÇA
Pessoas capacitadas, motivadas e  
com oportunidades de aplicar os seus dons.  
Discípulo = agente de transformação.

• Identificação e desenvolvimento dos dons
• Formação contínua

• Integração de jovens na liderança

• Alargamento das oportunidades de liderança

• Busca por competência e excelência
• Cultura de partilha de experiências e práticas

• Apoio às lideranças



PRESENÇA NA 

COMUNIDADE
Interesse genuíno pelas Comunidades.  
Presença positiva e reconhecida na Sociedade. 

• Levantamento das necessidades da Comunidade

• Reconhecimento dos recursos locais
• Intervenção relevante e intencional na Comunidade

• Relação com as forças vivas da Comunidade

• Estratégia de comunicação direcionada ao contexto local

• Diversidade e atualidade de métodos de proclamação do Evangelho

• Centro de influência e de integração



Igrejas fiéis aos princípios, capazes de criar respostas 
inovadoras e adequadas.

INOVAÇÃO

• Liturgia dinâmica e inspiradora 

• Utilização das oportunidades no meio digital
• Cooperação interdepartamental, intergeracional e intercultural

• Métodos de trabalho e de planificação mais eficientes 

• Atualização da linguagem e da comunicação
• Dar voz aos jovens e às suas ideias 

• Melhoramento dos espaços físicos da igreja



“Iremos todos: jovens e velhos, nossos filhos e filhas, 
e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma 

festa em honra ao Senhor.” Êxodo 10:9.



Saiba  
   mais


