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Versículo de Enquadramento
“Vinde após Mim, e Eu vos farei pescadores de homens.” (Mr 1.17)

Mote para o Quinquénio
Discípulo 3D
Vem e Segue-me

O Discípulo
Descobre Deus e a Sua Palavra
Desenvolve aptidões e relacionamentos saudáveis
Dá testemunho da sua fé envolvendo-se na missão

Objetivo do Departamento dos MF
Alcançar Famílias para Jesus
Envolvimento Total de cada Família
Será neste quinquénio que celebraremos a nível da Conferência Geral o
Centenário do Departamento dos Ministérios da Família. Nestes próximos
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anos, iremos unir-nos à Igreja mundial nesta celebração e no nosso campo de
ação, desejaremos motivar e formar cada membro da Família no discipulado.
Este será o nosso objetivo.
O Departamento dos Ministérios da Família, foca-se nos relacionamentos
interpessoais. É um ministério que fornece ferramentas para casais, pais e
filhos, adultos solteiros e todos os membros do círculo familiar mais amplo
que passam por etapas previsíveis da vida e que enfrentam mudanças
inesperadas nas suas vidas.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DOS MINISTÉRIOS DA FAMÍLIA
DESCOBRIR Deus e a Sua Palavra
1. Porque a compreensão da Bíblia é tão importante para a nossa vida
espiritual e missão:
OBJETIVO:
envolver todas as famílias adventistas no culto familiar e no estudo da Bíblia
INDICADORES:
aumento significativo no numero de membros da família que se
envolvam no estudo pessoal da Bíblia;
aumento significativo no número de famílias envolvidas no culto da
família.
2. Porque as doutrinas bíblicas expressam a verdade universal e porque a
pesquisa mostra que há uma débil compreensão das doutrinas adventistas:
OBJETIVO:
envolver as famílias no estudo doutrinário, como algo essencial para a
maturidade espiritual
INDICADORES:
Aumento significativo entre as famílias, da compreensão e aceitação das
Crenças Fundamentais da Igreja, particularmente: a Salvação pela fé
(CF 10); o Estado dos Mortos e o Poder da Oração sobre a Feitiçaria e
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o Espiritismo (CF 26, CF 11); a Igreja (CF 12, CF 14); a Segunda
Vinda de Jesus (CF 25); a Criação (CF 6); o Santuário/o Juízo
Investigativo (CF 24); a natureza das Crenças Fundamentais como um
todo centrada na Bíblia. Doutrinas que refletem um Deus amoroso e
cheio de graça.
3. Porque os escritos de Ellen White, ajudam-nos a entender melhor a Bíblia
e fornece conselhos práticos e inspiradores para a igreja, especialmente nas
relações familiares:
OBJETIVO:
tornar todas as famílias mais conhecedoras dos conselhos de Ellen White e
do seu ministério profético
INDICADORES:
Aumentar a leitura dos livros “Orientação da Criança” e “O Lar
Adventista”
Compreender melhor o processo da revelação inspirada
Aplicação prática dos seus conselhos para as famílias do século XXI
Aumentar a disponibilidade dos seus escritos
Aumentar significativamente a acessibilidade das suas obras e
ministério em suportes tecnológicos
Uso mais efetivo da Hopemedia para promover os escritos de Ellen
White
ESTRATÉGIAS:
Promover a prática regular do culto familiar disponibilizando recursos
adaptados aos agregados familiares
Promover o estudo da Bíblia com ênfase especial sobre as doutrinas
disponibilizando recursos sobre esta temática
Em parceria com a Hopemedia Portugal , Serviço do Espírito de
Profecia e a Casa Publicadora Servir, promover a vida e obra de Ellen
White e reeditar o livro “O Lar Adventista” sob um novo título “O Lar
Cristão”
DESENVOLVER Aptidões e Relacionamentos Saudáveis
1. Porque a igreja é chamada a ser uma comunidade espiritual caracterizada
pelo amor e paciência mútua, refletindo o amor e a presença de Deus:
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OBJETIVO:
reforçar a unidade e promover uma comunidade mais forte dentro das
famílias da Igreja
INDICADORES:
Aumentar a participação dos casais nubentes no curso de formação para
noivos
Aumentar o numero de participantes em retiros/encontros para casais
Maior participação dos pais em eventos sobre educação
Maior envolvimento nas atividades específicas para pais solteiros,
padrastos/madrastas, adultos solteiros e outros grupos familiares e de
indivíduos marginalizados
2. Porque a missão dada por Cristo é criar comunidades de discípulos fiéis:
OBJETIVO:
nutrir as famílias numa vida de discipulado e envolvê-las no serviço
INDICADORES:
Os membros da família expressarão um compromisso vitalício com a
igreja
As famílias estarão envolvidas no serviço à igreja e à comunidade
As famílias educarão os seus filhos a amarem a Deus e a
comprometerem-se com a igreja
As famílias apoiarão a igreja local e a organização da igreja mundial
ESTRATÉGIAS:
Fornecer educação pré-matrimonial e aconselhamento para todos os
casais que planeiam casar-se
Promover conferências sobre casamento e retiros espirituais para ajudar
a fortalecer a unidade e saúde dos casais
Oferecer programas e eventos sobre educação para apoiar os pais na sua
responsabilidade de discipular os filhos
Organizar atividades para pais solteiros, padrastos/madrastas, adultos
solteiros e outros grupos familiares e de indivíduos marginalizados
DAR Testemunho da Sua Fé e Envolver-se na Missão
1. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia mundial, tem uma mensagem
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para partilhar com o mundo:
OBJETIVO:
melhorar o alcance e a presença adventista noutros lugares de Portugal
INDICADORES:
Cada membro da família irá envolver-se na missão pelas famílias que se
encontram nas cidades, vilas e aldeias
As igrejas e famílias locais utilizarão o método “Família a Família” (*)
para alcançar e influenciar os seus vizinhos, parentes e amigos
As famílias cumprirão o objetivo do Departamento dos MF: Alcançar
Famílias para Jesus e o Envolvimento Total de cada Família
As famílias farão deslocações missionárias e outras atividades de
divulgação, para ganharem outras famílias para Jesus
(*) material a ser traduzido e enviado posteriormente mas que pode ser consultado no
seguinte endereço:
http://family.adventist.org/mission-to-the-families-in-the-cities-family-to-family.html

ESTRATÉGIAS:
Disponibilizar e promover o estudo dos diferentes manuais formativos
sobre a partilha da fé pelos membros da família e do seu
envolvimento na missão
Disponibilizar e promover o material para Pequenos Grupos de Famílias
para Famílias

ANEXOS
Anexo I.
PORQUE É IMPORTANTE O DEPARTAMENTO
DOS MINISTÉRIOS DA FAMÍLIA?
1. Porque as famílias modernas passam por muitos problemas. Por
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exemplo:
1.1 Atitudes liberais antes do casamento
1.2 Conflitos
1.3 Pressões financeiras
1.4 Acelerada revolução sexual
1.5 Falta de capacitação dos pais
1.6 Delinquência juvenil
1.7 Violência e abuso familiar e infantil
1.8 Aumento dos índices de divórcio
1.9 Aumento de lares com apenas um progenitor
1.10 Problemas derivados de segundas núpcias
1.11 Falta de conversão
2. Porque as famílias necessitam receber orientação da Palavra de Deus e
do Espírito de Profecia.
2.1 Centrar o propósito de Deus para a família
2.2 A comunhão com Deus deve crescer pelo culto diário
2.3 Estudar e aplicar os conselhos do Espírito de Profecia
2.4 Criar maior compromisso com a Igreja
3. Porque as famílias requerem uma atenção particular pelos ministérios nas
diferentes faixas etárias.
3.1

Ministério do Casamento

3.2 Necessitam de outras famílias para crescer
3.3 Ministério Jovem
3.4 Ministério da Criança
3.5 Ministério da Pessoa Solteira
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3.6 Ministério do Ancião

4. Para a participação da família na Missão da Igreja
4.1

A igreja necessita das famílias como os olhos missionários da
Igreja, para cumprir a Missão.

Anexo II.
ATIVIDADES NACIONAIS DOS MF (ano 2018)
SEMANA DA FAMÍLIA - Fevereiro e Outubro
Todos os anos recebemos da Conferência Geral, um planbook (*) com material
diversificado (sermões; seminários; histórias infantis; artigos; sondagens e
outros recursos) que pode ser usado durante o ano, na data ou datas que melhor
convier no Plano de Ação de cada Igreja local.
(*) material a ser traduzido e enviado posteriormente mas que pode ser consultado no
seguinte endereço:
http://family.adventist.org/FM-planbook.html
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DIA NACIONAL DE ORAÇÃO DAS FAMÍLIAS - 8 de Julho (Novo)
Atividade conjunta com o Departamento de Jovens, e Departamento dos
Ministérios da Criança, com o objetivo de convidar todas as famílias a nível
Nacional para passarmos um dia na Costa de Lavos (durante a atividade de
Jovens LOGOS), participando de um programa de Oração e Intercessão pelas e
com as famílias.
ACNAC FAMÍLIAS - 9 a 19 de Agosto
Neste acampamento temos como objetivo formar e capacitar os participantes no
DISCIPULADO tendo como tema de estudo os PIONEIROS da obra
Adventista.
ENCONTRO DOS 60+ - 19 a 22 de Outubro
É nosso objetivo refletir com os 60+ sobre as possibilidades que nesta faixa
etária ainda existem, de experimentarem uma vida de discipulado.

Anexo III.
NOTA DO(A) PASTOR(A) E CONSELHO DA IGREJA LOCAL
Tendo conhecimento das necessidades das FAMÍLIAS da nossa IGREJA,
desejamos promover e incluir no nosso PLANO DE AÇÃO, as seguintes
ATIVIDADES:
IGREJA de _______________________________
EXEMPLO:
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DATA CONSELHO DE
IGREJA

10 Dezembro 2017

NECESSIDADES
SENTIDAS PELAS
FAMÍLIAS DA NOSSA
IGREJA

ATIVIDADES
PROPOSTAS NO
NOSSO PLANO DE
AÇÃO

Solidão dos Idosos

Passeio Sénior

6 Maio 2018

Problemas Conjugais

Retiro Espiritual para
Casais

6 a 8 Julho 2018

Jovens Casais
Solteiros

Palestra sobre
Namoro e
Sexualidade

Adultos Solteiros
(solteiros;
divorciados; viúvos)

Acantonamento
“Singles” para a
Região Eclesiástica

1 a 4 Novembro 2018

…

…

…

DATA

21 Setembro 2018
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