
 
 1. Tendo em vista a realidade da nossa igreja local, na qual 
um número significativo dos nossos jovens migra 
temporariamente para outras cidades em função de 
oportunidades de estudos universitários e intercâmbios 
transculturais, temos percebido a necessidade de iniciar um 
programa de acompanhamento pastoral, com o fim de 
aprimorar o trabalho pastoral que já vem sendo feito com essas 
vidas, bem como oficializar diante de tais jovens as 
responsabilidades que se espera destes enquanto membros.

Programa de Acompanhamento 
UNIVERSITÁRIOS e INTERCAMBISTAS...



2. Acompanhamento:  
 Se dará em diferentes atividades que 
abarcam não somente o cuidado pastoral, mas 
também a manutenção da comunhão com a 
igreja através de contatos frequentes com seus 
membros. Desta forma, as atividades que se 
seguem visam três diferentes esferas de 
relacionamentos: com os pastores, com um grupo 
de comunhão (CONEXÃO) e com um encorajador 
para parceria de oração e prestação de contas. 



Atividades de acompanhamento: 

2.1 - Aconselhamos o jovem que ficar fora de Bragança 
Paulista nos finais de semana, se transfira para uma igreja 
da sua atual localidade no período do curso ou que siga 
o programa. 

2.2 - Ligações Semestrais via telefone, Skype... do pastor 
Walter e do Victor  

2.3- Contatos via mensagens whatsapp (Devendo haver 
iniciativa das duas partes). 



2.4- Contatos quinzenais com o grupo de Conexão 
jovem (Deve Haver Iniciativa De Ambas as Partes). 

2.5- Contanto quinzenal com um encorajador que for 
escolhido pelo jovem sob a supervisão dos pastores. (DHIDP). 

2.6- Grupo whatsapp com todos em mesma situação junto ao 
pastor afim de estreitar os laços e compartilhar os desafios e 
incentivos (DHIDP). 

2.7- Deverá ser feito um contato com o pastor Walter ou Victor, 
notificando-os a cerca da igreja na qual virá a participar 
enquanto fora de Bragança Paulista. (Devendo haver iniciativa 
da parte de quem estará se ausentando). 



Treinamento e capacitação: 
– Oficinas temáticas anuais para 
informação e treinamento dos jovens e seu 
pais que se enquadrem nesta situação.  

– Oficina “única”, para apresentação do 
programa de acompanhamento para 
todos que já se enquadram nestas 
situações. 



COMPROMISSO DO PROGRAMA:  

4.1 Manter contato com a igreja 
4.2  Responder os contatos dos pastores. 
4.3 Manter contato frequente com o encorajador 
escolhido dentro do programa. 
4.4 Responder e manter contato com grupo de 
conexão dos jovens. 
4.5 É de responsabilidade do jovem residente fora 
de a cidade ou país: enviar bimestralmente ao e-
mail dos pastores a ficha de relatório de contato 
com o grupo de conexão e o encorajador.  





Modelo Relatório Bimestral a ser enviado pelos 
universitários e intercambistas e profissionais:

Data: Contato feito com: 
(Encorajador/ grupo/ pastor)

Assuntos Tratados:

     

Relatório deve ser preenchido pelo membro intercambistas/
universitário/profissional de acordo com (4.5), e enviado via e-
mail ao pastor responsável pelo acompanhamento/
encorajamento do mesmo. 


