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Temos “brincado” muito com cordões
em nossa igreja - a imagem que escolhemos, revela a mensagem de Eclesiastes 4.12 “o cordão de três dobras
não quebra com facilidade” . A terceira dobra é qualquer outra pessoa a
quem nos juntamos com o propósito
de fortalecermos e somarmos.
Decidimos este lema, pois é um valor
da fé desde o princípio da história da
humanidade – no início a nação de Israel e agora, a Igreja. Como podemos
nós viver este lema durante este ano?
Dispõe-te a servir, faz parte de um
pequeno grupo, junta-te a uma equipa de trabalho. Vê as oportunidades
que Deus está a por diante de ti no
âmbito da igreja local. Não fiques a
olhar de “fora”, entra no barco. Não
fiques no barco a ver os outros remar,
mas rema connosco. Deixa-te de criticar, passa a contribuir e somar para
encontrar soluções e assim juntos
construirmos a igreja de Deus.
Não fiques fora do que Deus quer
fazer em nós, pois Juntos somos
mais fortes.

VISÃO DA IGREJA
Somos uma igreja que faz história, mas não fica refém da mesma.
Como um organismo vivo, que é a
igreja, pretendemos neste ano começar a implementar um novo modelo de organização.

Os Grupos de Ministérios Espiritual
(GME) são Grupos que tem como
prioridade a edificação dos seus membros e são eles: As Crianças; Adolescentes e Jovens; Mulheres; Famílias;
Instituto de Formação de Discípulos
e os Pequenos Grupos. Vários destes
grupos terão sub-grupos – orem para
encontrarmos os líderes certos para
aqueles que ainda não temos.
O Ministério de Apoio e Serviço
(MAS) procurar servir de apoio aos
diferentes ministérios, e são eles: O
Grupo de Louvor; Multimédia & Som;
Artes Criativas; Manutenção do Edifício; Ministérios de Apoio; Departamento de Imagem; Administração;
Grupo de Alcance e o Projeto Caminho Social – Vários destes grupos já
tem líderes mas outros não – orem
connosco pelas pessoas certas.
Se Deus te está a chamar, abraça o
que Deus tem para ti.
Como Grupo de Liderança, nós os
cinco, queremos estar a encorajar e
acompanhar os que Deus está a levantar para servir, motivar e equipar
para que cumpram a sua chamada.
Como uma igreja dirigida por propósitos, nós contamos crescer em número
pelo evangelismo, em calor pela
comunhão, em profundidade pelo
discipulado, em alcance pelo ministério e em força pela adoração.

Será que ainda
conseguimos que
trabalhem mais?

