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PESCAR ADU
“Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão
nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas”. 2
Timóteo 4:3 e 4
Esse tempo chegou. Em muitos lugares, a sã doutrina deixou de ser ensinada. Há
receio de muitos líderes que os membros de suas igrejas, ao serem confrontados
com a Palavra, procurem outras comunidades que atendam suas expectativas.
A ADU apresenta o PESCAR, como sendo uma diretriz daquilo que ela crê ser os
principais valores de uma igreja: Proclamação do evangelho de Jesus Cristo; Ensino
da doutrina bíblica; Serviço para o reino de Deus; Comunhão com Deus e com os
irmãos e Adoração ao único que é digno de louvor e glória: o Senhor.
Essas diretrizes visam lembrar, tanto para a atual como para as gerações futuras de
nossa igreja, que as verdadeiras atribuições da igreja de Jesus Cristo precisam ser
asseguradas pelos seus membros.
O que parece hoje, ser o óbvio para nós que conhecemos a Jesus e sua Palavra,
poderá não ser amanhã, pois há vários “doutores” por aí, dispostos a amontoar as
pessoas não em torno de Jesus, mas em torno de si mesmos, apresentando fábulas
que desviam as pessoas da verdade.
O compromisso desse ministério é com o genuíno ensino da Palavra de Deus, bem
como vivê-la intensamente em nossas vidas. Queremos ter a ousadia de dizer:
“sede nossos imitadores, como somos de Cristo”.
O desejo desse ministério é ver nossas crianças, nossos adolescentes e nossos
jovens crescerem na fé e no conhecimento. Desejamos ver cada ministério, cada
coordenadoria, cada departamento e cada líder, comprometidos com cada um
desses valores, dos quais não abrimos mão.
Ministério da Assembleia de Deus Unida.
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Objetivo: Mobilizar, conscientizar e incentivar a igreja, à prática de ações
voltadas às suas principais atribuições, sem as quais não se poderia
chamar de “Igreja”.
Modo: Através da palavra “pescar”, que nos remete à obra evangelizadora
nos primeiros anos do cristianismo, usaremos uma composição poética, 2
chamada acróstico, para orientar essas ações.

P ROCLAMAÇÃO – Pregação, Evangelismo.
E NSINO – Doutrinamento, Treinamento, Palestras, Discipulado.
S ERVIÇO E SOCORRO – Limpeza, Manutenção, Suporte, Comunicação,
Abastecimento, Assistência Social, Diaconia.

C OMUNHÃO – Oração, Eventos Sociais, Visitas.
A DORAÇÃO – Música, Expressão, Contribuição.
R ESULTADO – Frutos da pesca.
Orientações: Todas as atividades da igreja deverão estar voltadas a uma
destas vertentes, tendo como base a missão deixada por Jesus de
anunciarmos o Reino de Deus (Mc 16.15). A ideia é que cada evento na
igreja, se enquadre em uma dessas letras, divulgando-a e enfatizando-a.
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PROCLAMAÇÃO
Missões está no coração de Deus. Foi Ele o primeiro a anunciar o
evangelho aos homens, quando de sua queda no Éden, prometendo a
Redenção. No decorrer da história, vimos o esforço do Criador para trazer
a criatura de volta à comunhão. O evangelho se tornou uma realidade
palpável através de Jesus. A proclamação das boas novas continua sendo
uma prioridade no céu. Antes de retornar a sua glória, Jesus deixou aos 3
seus seguidores uma ordem: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho”
(Mc 16.15). Se nos céus se dá toda essa importância à proclamação do
evangelho, a Igreja também deve dar.
Aplicação à ADU – Nossas pregações nos cultos abertos (os chamados
cultos públicos) devem conter o Plano da Redenção através de Cristo. Os
departamentos e órgãos musicais devem priorizar ações voltadas ao
alcance de vidas.
Ações em andamento:
Evangelização nos hospitais através do grupo Resgate da Vida.
Evangelismo pessoal com a igreja todo último domingo do mês.
Ajuda financeira ao missionário Alfredo, que está em Guiné
Bissau.
Atividade especial em comemoração ao dia da Bíblia.
DIP – Domingo da Igreja Perseguida.
ENSINO
Deus chamou um povo e ensinou os seus mandamentos. Mais da metade
do ministério de Jesus foi gasto ensinando. Proclamar o evangelho significa
lançar a semente. Ensinar significa regar, adubar e cuidar desta semente. À
medida que as pessoas criam no evangelho, os apóstolos tinham o cuidado
de doutriná-las para que fossem fortificados na fé (I Pe 2.1e2; At 2.42). A
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perseverança no ensino da palavra de Deus conduzirá os crentes às
experiências marcantes com o Senhor e impedirá o desvio da fé (Hb 6.1-5).
Aplicação à ADU – Contínuo incentivo por parte do ministério e dos líderes
para participação dos membros nos cultos de ensinos, EBD, palestras e
treinamentos, bem como a sua própria participação.
Ações em andamento:
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Campanha de participação na EBD.
Fortalecimento da EBD com ações de incentivo.
Terceira turma do Curso teológico.
Curso de preleção.
Treinamento na APEC de professores infantis.
Curso bíblico básico.
Estudos temáticos nos cultos de terças-feiras.
SERVIÇO
Cada crente que se agregava à igreja do primeiro século, automaticamente
se tornava um cooperador no reino de Deus (I Co 3.9), tomando ciência de
que eram servos de Jesus. A serviço do mestre, trabalhavam para o reino
de Deus (At 4.29; 6.1-7). A igreja é uma comunidade de serviço. Cada
crente deve se dispor a realizar algo nesta comunidade de amor, com um
coração grato e alegre (Cl 3.17).
Aplicação à ADU – Conscientização de cada pessoa que faz alguma
atividade na igreja, da importância desta atividade para o coletivo.
Incentivá-los a se ingressarem na obra de Deus com espontaneidade e
alegria.

Ações em andamento:
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Circulação trimestral da Revista Unida.
Atividades da diaconia, como segurança, recepção, introdução,
limpeza, serviço da ceia, serviço de alimentação.
Socorro às famílias carentes através da Assistência social.
Visitas de encorajamento aos crentes afastados ou que estejam
passando por problemas pessoais.
Atividades de comunicação, como marketing, som, imagem,
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internet.
Atividades de infraestrutura como, manutenção predial e
abastecimento.
Atividades administrativas como tesouraria, secretaria e controle
de bens.
Atividades de arrecadação de recursos para o projeto Nosso
Templo.
COMUNHÃO
Era outra marca da igreja primitiva (At 2.42-46). A igreja no NT é
comparada a um corpo bem ajustado, cuja cabeça é Cristo (Ef 4.16). Cada
membro deste corpo deve ter relação com outros membros e,
principalmente, com a cabeça. A igreja primitiva fortalecia os laços entre si
através da comunhão: no partir do pão (ceia), gastando tempo juntos,
compartilhando e assistindo quem precisava. No que diz respeito ao
relacionamento com Cristo, só há um meio de fortalecê-lo: orando. A
oração é o canal que a igreja em todos os tempos utilizou para se
fortalecer em meio aos perigos que a cercava. Isto não mudou. Não utilizar
este canal, significa partir para o caminho do materialismo, do humanismo
e mundanismo.
Aplicação à ADU – Trabalhar para que cada evento haja foco no
fortalecimento da comunhão, tomando cuidado para que não se alimente
o partidarismo ou o fortalecimento do grupo A em detrimento do grupo B.
Pode haver vários grupos, mas a igreja é uma só. Cada líder deve trabalhar
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para que haja unidade da igreja. No que diz respeito à oração, os líderes
precisam participar das reuniões de oração convocadas pela direção. A
oração na igreja deve focar necessidades coletivas.
Ações em andamento:
Reuniões de oração às 1ªs sextas-feiras de cada mês e as sextasfeiras que antecedem a ceia.
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Reunião de oração com o grupo Resgate da vida às terças-feiras
pela manhã.
Oração nos cultos públicos no decorrer do culto.
Oração antes de cada culto durante a semana.
Desperta Débora.
Confraternização no mês de junho, durante o aniversário da igreja.
Confraternização de virada de ano.
Confraternização de obreiros no mês de dezembro.
ADORAÇÃO
A expressão máxima de adoração é um grupo de pessoas lavadas e
remidas no sangue do Cordeiro, reunidos, adorando, louvando e exaltando
ao Senhor. Jesus disse a mulher samaritana, que chegara um tempo, em
que os verdadeiros adoradores não seriam identificados pelo lugar onde
estavam, mas pelo posicionamento deles diante do Pai. Eles adorariam em
espírito e em verdade. Em espírito, porque receberiam o Espírito Santo,
que os motivariam a esta adoração e, em verdade, porque teriam plena
consciência de quem estavam adorando (Jo 4.20-24).
Aplicação à ADU – Nossos cultos não devem ser um ajuntamento de
pessoas ansiosas por se encontrarem, ou com o objetivo de “pagar” as
bênçãos recebidas, ou, menos ainda um cumprimento das obrigações
religiosas, mas um ajuntamento de salvos, que consagram um tempo para
oferecer seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável (Rm 12.1).
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Ações em andamento:
Escola de música.
Atividades musicais através dos conjuntos coral, orquestra, jovens,
crianças, grupos de louvor.
Ofertas e dízimos.
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