2016-078 DOCUMENTO – FIDELIDADE REAVIVADA –
APROVAR VOTADO registrar voto da UNB 2016-111, como
segue:
VOTADO aprovar o documento “Fidelidade Reavivada”, como
segue:
“FIDELIDADE REAVIVADA” Fazer discípulos fiéis através
de:
+COMUNHÃO: Levar os membros e amigos da igreja a colocar
#PrimeiroDeus em sua vida e família no começo e ao longo de cada
dia, orando, meditando e refletindo na Palavra de Deus. (Aumentar
em 10% o número de lições da Escola Sabatina).
+RELACIONAMENTO: Aumentar o percentual de membros fiéis
e sistemáticos na adoração a Deus através do plano de visitação e
pastoreio. (Fidelizar 10% dos dizimistas irregulares).
+MISSÃO: Através do Provai e Vede e da Meditação de Por do
Sol, contribuir no reavivamento dos dons espirituais dos membros
que não estão envolvidos no cumprimento da missão. (Alcançar um
crescimento real de 5% dos membros).
Ênfases: 1. Primeiro Deus – Buscando-O na primeira hora de cada
dia. #PrimeiroDeus 2. Pastoreio – Plano de visitação (EDMC,
líderes de Mordomia e pastores)
#VidaEmComunidade 3. Provai e Vede – Testemunhos do uso dos
dons. #MeuTalentoMeuMinistério
FIDELIDADE 365 DIAS POR ANO: 1. FIDELIDADE
PESSOAL: Seminário de Reavivamento Espiritual (SRE):
"Primeiro Deus" e SEE I-V para novos conversos.
Meta: Renovação de pacto anual.
Ação: Lançamento do SRE "Primeiro Deus" no último sábado dos

10 dias de oração tendo como base o programa “Reavivados Por Sua
Palavra”.
Material: Nova apostila "Primeiro Deus".
2. FIDELIDADE INTERNA: Manter os índices da igreja,
prestação de contas (transparência) e os orçamentos da igreja e
familiar.
Meta: Fazer o diagnóstico espiritual anual (ABIS:
www.sistemasdsa.org/abis) Ação: Realizar seminário de
administração financeira familiar. Material: Orçamento familiar
sugestivo e aplicativo.
3. FIDELIDADE PASTORAL: Confiança Ministerial
(espiritualidade e qualidade). Atualização teológica de mordomia.
Seminário Teórico/Prático. (Capacitação, visitação e pregação para
pastores, alunos de Teologia e líderes de Fidelidade).
Meta: Fidelizar 10% dos dizimistas irregulares. Ação: Plano de
visitação. Material: Folder sugestivo de visitação.
4. FIDELIDADE NA IGREJA: Sermões de fidelidade a cada
mês. Meta: Ter em cada distrito uma Equipe Distrital de Mordomia
Cristã (EDMC). Ação: Cada pastor pregando um sermão de
dízimos e ofertas em todas as suas congregações a cada
ano. Material: Sermonário com 12 temas e DVD com resumo e
apelo gravado na TV NT.
5. FIDELIDADE PRÁTICA: Provai e Vede – exibir e enviar
testemunhos relevantes à DSA.
Meta: Fazer menção semanal em 1 minuto após apresentação do
Provai e Vede. Ação: Ter envelopes de dízimos e pactos
padronizados com infográfico e QRCode,
mostrando o destino dos dízimos e ofertas (disponíveis

abundantemente na igreja). Material: DVDs com 52 testemunhos.
REFLEXÃO:
"As igrejas mais sistemáticas e liberais em sustentar a causa de
Deus são espiritualmente as mais prósperas. A verdadeira
liberalidade no seguidor de Cristo identifica-lhe os interesses com
os de seu Mestre" (Testemunhos para a Igreja, v. 3, p. 404, 405).
“A igreja é responsável pelos compromissos de seus membros
individuais. Uma vez que vejam que um irmão está negligenciando
cumprir seus votos, devem trabalhar bondosa e claramente com ele.
Caso o irmão não esteja em condições de pagar seu voto, e seja um
membro digno e de coração voluntário, ajude-o então a igreja
compassivamente. Assim poderão transpor a dificuldade, e receber
eles próprios uma bênção” (Testemunhos para a Igreja, v. 4, p. 476.
– Conselhos para a Igreja, p. 286).
SITES:
Primeiro Deus (materiais)
http://www.adventistas.org/pt/mordomiacrista/projeto/primeirodeus/
Provai e Vede temporada 2016:
http://www.adventistas.org/pt/mordomiacrista/provai-e-vede2016/?utm_source=mordomia&utm_medium=adventistas_org&utm
_campaign=provai_e_v ede_2016 Coluna: Primeiro
Deus: http://noticias.adventistas.org/pt/coluna/herber-boger/

