
 

 

 

REDE DE CUIDADO AVANÇA, JOVEM!  

 Passo a passo  

 

 

1. Ter a aprovação do irmão responsável da sua localidade  

2. Fazer uma reunião com os irmãos responsáveis e jovens que servem para 

passar o encargo e a visão do Avança,Jovem! 

3. Fazer uma lista com todos os jovens que se reúnem, jovens afastados, além dos 

amigos e contatos dos jovens e dos irmãos.   

4.  Distribuir os nomes da lista para orar nominalmente por eles; 

5.  Organizar os GFCM’s, sob cuidado de pelo ou menos um jovem líder que possa 

manter o cuidado e o apascentamento do grupo. 

5.1.  As reuniões de GFCM devem ocorrer de forma semanal, de preferência em 

dia e local fixo. 

6.  Incluir jovens nos serviços dos GFCM’s (música, limpeza, lanche), para que 

possam ser gerados novos líderes, e por conseguinte haver a multiplicação. 

7.  Distribuir os nomes da lista para que todos estejam em um grupo, seja por 

bairro ou por idade.  

8.  Promover os encargos do falar profético entre os jovens. 

9.  Fazer um cronograma semanal e mensal com atividades de apascentamento 

(visitas, ligações..) , atividades de pregação do evangelho ( colportagem, 

colportagem dinâmica digital, etc..) e eventos.  

9.1. As saídas para a pregação do evangelho precisam ser promovidas com o 

máximo de frequência possível, como por exemplo, reservar um dia da 

semana para que todos possam participar. 

9.2. Os eventos servem para ajuntar o máximo de jovens, tanto os que reúnem 

como também aqueles que queremos pregar o evangelho. Pode ser 

realizado de forma mensal ou bimestral. 



 

10. Convocar os jovens a participarem da rede de cuidado e apascentamento da 

igreja. 

11. Ler com os jovens de sua localidade o Manual do Avança, Jovem, onde terão 

detalhes sobre os demais serviços e atividades realizadas.  

12.  Listar os serviços da igreja e incentivar os jovens a servirem, incluindo os 

mesmos por meio dos serviços. 

13.  Traçar metas claras e com prazo determinado para alcançar. 

13.1. As metas podem ser de: crescimento do número de jovens, aumento 

de GFCM’s, participação nos encargos (Sócio do Evangelho, Livro na Mão, 

Colportagem etc.) e também nos serviços da igreja. 

13.2. Metas são um passo de fé, vejam aquilo que podem alcançar e 

acrescentem aquilo que o Senhor der a mais. 

14.  Promover reuniões frequentes com os líderes de GFCM’s e de serviços, sempre 

alinhando as decisões com os irmãos responsáveis. 

 

 

 

OBS: O sucesso do nosso serviço é diretamente ligado ao quanto somos 

obedientes ao falar profético atual. Precisamos ser simples e obedientes, essa é 

nossa base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


