
              REDE DE CUIDADO CONECTADAS 

              e Conduzidas à Glória  
    
Passo a passo 
1. Ter a aprovação do irmão responsável da sua localidade 
2. Relacionar todas as irmãs e contatos no seu bairro ou cidade e se 

possível, fazer uma planilha com os dados de cada uma  
3. Orar diariamente e nominalmente por cada mulher relacionada 

para que o Senhor lhes  abra o coração  
4. Convida-las individualmente para participar das reuniões  das 

Conectadas  
5. Os grupos são de preferência com 6 a 8 irmãs  
6. Se houverem muitas irmãs em seu bairro ou cidade, a disposição 

deverá ser feita por proximidade visando facilitar os encontros 
quando forem presenciais  

7. Para cada grupo faz-se necessário uma irmã Condutora (favor ver 
na Live do IVPT sobre a importância da função da irmã Condutora)   

8. Localidades   com mais de 4 grupos precisará de uma irmã 
Coordenadora (lembrando que a RCC  conta com duas funções 
Coordenadora e Condutora, sendo que a Coordenadora agrega a 
função de Condutora também) 

9. A maioria dos grupos estão funcionando por meio de plataformas 
digitais (WhatsApp, Zoom, GoogleMeet, etc). Podendo ser 
presencial quando  autorizado pela segurança sanitária e as 
normas de segurança forem respeitadas. 

Sobre a frequência  e conteúdo das reuniões: 

a) Uma vez por semana 
b) Uma hora de duração  
c) Leitura de livro espiritual (sugerido pela Coordenadora), leitura da 

Bíblia, oração pelos assuntos pessoais de cada uma  



Sobre os grupos no WhatsApp  

1  grupo de WhatsApp com as coordenadoras e condutoras para 
acompanhamento de cada ação nos grupos, encorajamento e 
alinhamento com a palavra profética.  Caso sejam mais de 10  
coordenadoras,  o irmão responsável poderá indicar 2 irmãs para 
serem as coordenadoras despenseiras  do grupo.  

1 grupo no WhatsApp para 1 irmã condutora com as mulheres 
participantes de seu grupo  

1 grupo de WhatsApp para TODAS as irmãs Conectadas  

Estes grupos deverão   ser usados APENAS para divulgar o link,  
compartilhar do que ganharam nas reuniões,  postar  foto da reunião 
(com identificação do lugar),   e suporte espiritual para as integrantes  
sempre que necessário; para  todas interagirem entre si.  

Sempre que o grupo aumentar e houver irmã condutora preparada, 
poderá ocorrer a multiplicação  

Uso da Logo da Rede de Cuidado Conectadas em cada grupo do 
WhatsApp é muito importante para comunicar  que estamos juntas e 
engajadas em um mesmo propósito 

Usamos a Logo também na divulgação das fotos de cada reunião que 
acontece para identificar a a localidade da reunião  

As Logos estão disponíveis no IVPT  

https://drive.google.com/drive/folders/
1SUcRdVTbJwrReRQync05p8Wn5nSevHxH?usp=sharing 


