
REDE DE CUIDADO

GFCM - GRUPO FAMILIAR DE CUIDADO E MULTIPLICAÇÃO

Passo a passo

1. Amar ao Senhor acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo com um amor que

procede de coração puro, uma boa consciência e uma fé sem fingimento.

2. Seguir de perto a Palavra Profética, ruminando e transmitindo a outros de forma fiel.

3. Nossas reuniões do GFCM devem ter como conteúdo a Palavra Fundamental e a

Profética, na qual o evangelho do reino seja pregado a todos.

4. Ativar as reuniões on-line ou presencial do GFCM mesmo durante a pandemia para

poder cuidar dos irmãos e evitar que se percam e deixem de reunir.

5. Os chamados “irmãos junta de suprimento” devem ir atrás de todos os irmãos do

GFCM que deixaram de reunir, por meio de mensagem de texto ou gravada, ligação

telefônica ou visita pessoal para encorajá-los, apascentá-los e dizer da importância

da presença deles nas reuniões e que o Senhor precisa deles; pois isto vai encorajar

os demais irmãos para que eles também ajudem a cuidar.

6. Reformular e/ou ajustar o “formato das reuniões familiares” para torná-las atrativas,

leves, desfrutáveis, visando receber as pessoas novas e o retorno dos que haviam

deixado de reunir.

7. As reuniões devem ser preparadas antecipadamente, com um tema ou livro acessível

para ser lido, pois o convidado precisa ser inserido no assunto que será tratado para

que possa entender, absorver e ser suprido.

8. As reuniões devem ter horário para começar e horário para terminar. Não podem ser

longas. Máximo uma hora ou uma hora e meia. As pessoas novas e os irmãos que

estão retornando devem ficar com aquele “gostinho de quero mais”. Devemos ser

extremamente pontuais, pois a pessoa que você convidou certamente o será.

9. Enviar o link da reunião, tanto no grupo do WhatsApp quanto no privado para os

convidados, uma hora antes do início da reunião.

10. Ao convidar os novos devemos chamá-los para o nosso “encontro familiar” e

“momento de oração e reflexão na Palavra de Deus” pois geralmente não conhecem

a sigla GFCM.

11. Não devemos meramente convidar as pessoas ou irmãos enviando o link da reunião,

mas devemos procurar manter contato, aproximação, amizade com eles durante os

dias da semana. Este interesse e cuidado com labor de amor têm especialmente

atraído as pessoas.

12. As reuniões devem ter um ou dois condutores a fim de manter o ambiente muito

agradável para todos e estabelecer certa ordem. Deve ser orgânica, mas não

desorganizada.



13. Os convidados devem ser apresentados de forma geral aos irmãos no início da

reunião. Deixá-los muito à vontade e sem a “obrigação de falar” ou de “abrir a

câmera” (para as reuniões on-line).

14. Os condutores especialmente devem manter um ambiente de muito amor,

acolhimento, empatia e companheirismo, orando pelos convidados e suas

necessidades, sempre tratando a todos com muito respeito e apreço.

15. A leitura do livro (ou JAV, AD) deve ser disponibilizada na tela para todos poderem

acompanhar e participar, lendo um pequeno trecho. Não pode ser muito longa para

não cansar e deixar um tempo para que haja a “reflexão na palavra de Deus”

(compartilhar).

16. No compartilhar procurar não utilizar as expressões que usamos, mas que outros não

entendem, tais como “eu toquei”, “economia neotestamentária de Deus”,

“colportor”, ou siglas como JAV, IVPT, EAV, etc. pois queremos que o convidado

entenda o máximo possível do que estamos falando. Caso usar estas

expressões/siglas, explicá-las logo a seguir.

17. Fazer um pequeno texto convidando os irmãos do grupo do whats a participar do

próximo “encontro familiar”, inserindo data e horário e dia da semana. Logo abaixo

insira o seu nome e deixe espaço para os demais irmãos escreverem seus nomes à

medida que confirmam suas (estimadas!) participações e de seus convidados. Isto

visa encorajar a todos a participar e se comprometer. Ao colocar o nome dos novos,

na frente do nome colocar a palavra “convidado”.

18. Ao final das reuniões encorajar a todos a convidarem seus familiares, amigos,

vizinhos e colegas de trabalho para também participarem do próximo encontro para

que também sejam abençoados.

a. O sucesso do nosso serviço, do nosso cuidado das pessoas com o labor de

amor está diretamente ligado à nossa obediência ao falar profético atual.

Precisamos ser simples e obedientes. Essa é nossa base!

SEGUE ANEXO.



ANEXO

Exemplo de lista de participantes:

Olá, queridos  irmãos e irmãs!

Nesta quinta-feira, às 20h, teremos mais um abençoado encontro familiar para

oração e reflexão na Palavra de Deus.

Vamos começar a leitura do Livro “Os fundamentos da Fé Cristã “ da Editora Árvore

da Vida.

Vamos aproveitar esta oportunidade para convidar as pessoas que Deus tem nos

confiado para pregar o evangelho e apascentamento: nossos irmãos em Cristo,

parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e escola. Jesus é o Senhor!

1 - Humberto Reis

2 - Nayane Humberto

3- Flavia (convidada)

4- Adriana

5 - Fernando

6 - Ana Lia

7 - Vanda

8 - André e Cris

9 - Dalila e Ademir

10- Junior (convidado)

11- Camila (convidada)

12- Marcos e Meire

13- Bianca

14- Jéssica

15- Daniel



16- Bruno

17 - Cesar

18 - João Pino (convidado)

19 - Anaci e Fer

20- Líliane

21-Geslane

22-Gabriela

23 - Yuri


