
Central de Acolhimento e Distribuição

Passo a passo

1. Ter a aprovação dos irmãos responsáveis da sua localidade.

2. Receber a lista dos Colportores Dinâmicos, com o nome, telefone e breves informações

das pessoas abertas para um novo contato.

3. Montar a Central de Acolhimento e Distribuição: que é formado por um grupo de

irmãos e irmãs com perfil para fazer uma primeira abordagem pós colportagem,

visando fazer uma triagem da lista de contatos e posteriormente distribuí-los na REDE

DE CUIDADO cuidado da Igreja.

Como fazer a abordagem inicial e posterior triagem:

A) Primeira abordagem: mandamos uma mensagem de texto padrão no WhatsApp nos

apresentando como “membro da igreja dos missionários”, manifestando o desejo de

continuar orando pela pessoa, procurando saber suas necessidades. A lista deve ser

dada na mão de um irmão ou irmã da igreja que tenha perfil para fazer este primeiro

contato, com toda “a graça”, cheio de amor e vida para estabelecer um vínculo inicial e

identificar as necessidades da pessoa;

B) Segunda Abordagem: após obter resposta do contato, fazer uma análise do seu

perfil (jovem, adulto, idoso, homem, mulher, ou uma família inteira), e, imediatamente

oferecer a rede de cuidado da Igreja (rede das mulheres conectadas, GFCM, jovens,

adolescentes etc.) respectivamente e de acordo com sua necessidade e perfil já

identificados.

C) Terceira Abordagem: Após o contato aceitar participar da rede de cuidado, a função

da Central é ajudar a identificar na igreja quem são os irmãos e irmãs que têm perfil

semelhante ao do contato, para cuidar dele e introduzi-lo na REDE DE CUIDADO. Por

fim, a Central distribui efetivamente os contatos novos para os irmãos (ãs) da igreja

cuidarem transmitindo sempre a ideia, o sentimento e a responsabilidade do encargo

de apascentar e cuidar das pessoas novas com muito amor e sabedoria, alimentando e

suprindo de acordo com as necessidades de cada pessoa. Identificar o(a) irmão(a) que

tenha encargo de cuidar da pessoa é fundamental para o sucesso do acolhimento. Tem

de ser alguém com compromisso e ciente da responsabilidade que recebeu.

Observações: A Central de Acolhimento e Distribuição pode também desempenhar sua

função através de listas que foram geradas pelas saídas do Avança Jovem, Expolivro (Na

Região), Colportagem dinâmica ou semi-dinâmica da Igreja (Presencial e Digital), e

contatos gerados pelos irmãos (ãs) individualmente. Tudo isto deve ser feito em

obediência e baseado na Palavra Profética recebida.

4. Rede de Cuidados de cada igreja: Cada localidade deve buscar “montar” e/ou

aperfeiçoar sua rede de cuidados, para que estas pessoas novas sejam acolhidas de

forma adequada na igreja de acordo com o seu perfil e necessidade pessoais. A Rede

de cuidado é composta pelos GFCMs, rede de cuidado das mulheres (conectadas),

reunião de jovens, adolescentes, crianças etc.



5. Como relato de experiência, temos irmãos que têm convidado seus amigos, clientes e

parentes para participarem dos GFCMs, também da Rede de Cuidado das Mulheres e

reunião de jovens, com excelentes resultados.


