Mobilização de igrejas de natureza genérica

Um guia por etapas para a mobilização de igrejas de
natureza genérica
1. Desenvolva a visão da igreja

2. Estabeleça uma equipe de coordenação
A igreja designa uma equipe de coordenação de 6-10 pessoas para liderar o processo dentro da
igreja e manter contato com a organização facilitadora. A organização facilitadora investe tempo no
desenvolvimento das habilidades e da capacidade deste grupo.

3. Identifique as principais necessidades da comunidade
A equipe de coordenação e/ou igreja identifica as principais necessidades da comunidade. Isto é
feito através de uma variedade de meios, entre eles, visitas de porta em porta, entrevistas com
partes interessadas da comunidade e pesquisa sobre questões de pobreza.

4. Análise das necessidades
A equipe de coordenação ou igreja analisa as necessidades e determina a melhor forma de
responder. Isto pode consistir em fazer uma auditoria das habilidades, dos dons, da experiência
profissional e dos recursos dentro da igreja e, ao mesmo tempo, orar para que Deus lhe mostre o
caminho.

5. Planeje a resposta
A equipe de coordenação, então, planeja a resposta da igreja, seguindo a orientação da
organização facilitadora. A resposta pode consistir num treinamento mais aprofundado, mas
provavelmente será simples e baseada nos pontos fortes da igreja já identificados.

6. Ofereça apoio e treinamento
A organização facilitadora oferece mais apoio e treinamento ou apresenta a igreja a outra agência
que possa oferecer apoio especializado e o treinamento necessário.
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A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que
está formando uma rede mundial de igrejas locais para ajudar a erradicar a pobreza.
www.tearfund.org 100 Church Road, Teddington TW11 8QE, Reino Unido
Instituição Beneficente № 265464

Mobilização da igreja

A organização facilitadora desenvolve a visão de uma igreja para que ela compreenda a
necessidade de missão integral através de estudos bíblicos, sermões, atividades de aprendizagem,
discussões em grupo, etc.

