1 – O que é PROJETO RESGATE?

A Cemaderon, através de seu presidente Pr Nelson Luchtemberg, na
reunião do Colégio de Pastores Presidentes, realizada na cidade de
Ji-Paraná, no dia 23 de agosto de 2019, cria uma comissão para
elaborar um projeto para o ano de 2020, cuja temática será: “2020 –
ANO DO RESGATE”, com objetivos definidos de resgatar:


Cultos de Ensino,



Escola Bíblica Dominical,



Evangelização.
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1.1. A visão do Ano do Resgate:





As atividades da igreja precisam ser voltadas para
o não crente;
A igreja e o pastor da cidade precisam ser
conhecidos pela comunidade;
Levar a igreja a evangelizar e testemunhar, levá-los
com amor a agir em prol da salvação das vidas;
A igreja como organismo deve ser viva, se
movimentar, se alegrar, aumentar;

1.2. Prioridades a serem resgatadas:
1.2.1. Resgatar o culto de terça-feira:

Resgatar a frequência dos nossos cultos oração e
ensino;

O que fazer para trazer de volta nossos irmãos?

Crente e não crente tenham vontade de aprender;

Oração e mensagem (que os crentes sintam
necessidade de estar lá);

Convidar as pessoas para aprender a bíblia, o nosso
viver conforme a bíblia;
1.2.2. Resgatar a escola bíblica dominical:

Escola Dominical não pode andar de arrasto, é um
serviço de primeira necessidade e deve ser
altamente atrativa;

Preparar as pessoas que vão dar aula; (professores
não respeitam o pastor da igreja);

Aluno número 01 – Pastor da igreja;
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EBD IDEAL - Todos os crentes matriculados e
trazer não crentes para serem evangelizados;
Informações dos campos sobre a Escola Dominical;

1.2.3. Resgatar o trabalho de evangelização:








Resgatar
o
verdadeiro
significado
da
evangelização:
o Os não crentes não podem ter medo de nós;
pensam que somos santos demais.
Toda a igreja evangelizando;
Mais ousadia na apresentação do evangelho;
As mensagens devem ser de sucesso e não de
fracasso;
Instruir os irmãos como devem fazer para
conquistar uma pessoa para levar no culto;
Trabalhar na capacitação da igreja. A missão de
evangelização não é de grupo, é da igreja. Só quem
é mudo não está preparado para falar. Meu pastor
mandou te dizer que Jesus te ama. No nosso silêncio
Deus não trabalha.

“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do
Egito; abre bem a tua boca, e ta encherei.” (Sl 81.10)



Projeto de Evangelização:
o Para ser exercitado com
possibilidade e de sucesso;
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margem

de

o


2.000 / 50 = 40 grupos... durante um ano... 500
vidas para Jesus.
Adestrar o nosso povo. Ensinar o nosso povo. Tirar
o nosso povo da igreja para fora. Dinamizar o
serviço (culto) cristão.

1.3. Sugestões para resgatar o culto de ensino:
1.3.1. Auxílio Didático para pastores;
1.3.2. Escalas de cooperação musical;
1.3.3. Disponibilizar convites para que todos os membros
possam convidar e trazer amigos para o culto de
ensino;
1.3.4. Trabalho de formiguinha.
1.4. Sugestões para resgatar a escola bíblica dominical:
1.4.1. Auxílio didático para os educadores, segundo a faixa
etária da classe;
1.4.2. Evidenciar datas comemorativas e convidar pessoas
das áreas que será celebrada a comemoração:
o Médicos para o dia do médico;
o Amigo para o dia do amigo;
o Secretarias para o dia da secretaria;
o Bombeiros, soldados, policiais, juízes, vovôs, pais,
mães, pastores jubilados, viúvos de jubilados, etc.
1.4.3. Disponibilizar convites para que todos os membros
possam convidar e trazer amigos para a Escola Bíblica
Dominical;
1.4.4. Trabalho de formiguinha.
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1.5. Sugestões para resgatar o trabalho de evangelização:
1.5.1. Os membros devem ser o centro do projeto;
1.5.2. Envolver em todos os cultos a igreja na comunicação
do projeto;
o Integração;
o Evangelização:
 Nos lares cristãos e de não salvos;
 Nos hospitais;
 Nos presídios;
 Nos comércios;
 Nos órgãos públicos;
 Nas entidades militares;
o Visitação:
 Nos lares cristãos e de não salvos;
 Nos hospitais;
 Nos presídios;
 Empresas (comércios, indústrias, serviços);
 Nos órgãos públicos;
 Nas entidades militares;
o Discipulado;
 Na igreja;
 Bases da vida com Jesus (Conhecendo Jesus);
2 – LIDERANÇA
Composição da liderança do PROJETO RESGATE:
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Pastor Presidente do Campo Eclesiástico;
 Supervisores (2) do Campo Eclesiástico;
o Coordenadores Locais da sede e Congregações;
 Dirigente;
 Secretário (relatórios);
o Superintendente da EBD (Desenvolvimento);
o Secretaria de Evangelismo (Desenvolvimento);

2.1. Pastor Presidente – Será o responsável pelo projeto.
2.2. Supervisores do Campo – Serão dois supervisores para cada
campo.
Função do Supervisores:
 Gestão de todo o projeto no Campo Eclesiástico.
 Serão o elo de ligação entre o Campo Eclesiástico e a equipe
de apoio do Projeto Resgate.
 Todas as ações do Projeto Resgate serão aplicadas no Campo
Eclesiástico através destes supervisores.

2.3. Coordenadores Locais – A igreja sede e as congregações do
campo terão as seguintes coordenações:
1º Coordenador – Dirigente Local;
2º Coordenador –
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