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Fase após o dia do Reencontro (após o reencontro):

Se não for feito um bom acompanhamento após o programa, todo o esforço anterior ficará perdido. É a partir daqui que se concretizará o resultado de todo o esforço.
Esta é a fase que realmente define o regresso do membro ausente para a igreja.
▪ Ore pelos membros ausentes que participaram do programa.
▪ Reúna os líderes da igreja para avaliar o programa. Ter em mãos informações
importantes: quantos membros ausentes compareceram; quantos atenderam
aos apelos; o que funcionou corretamente no programa; se houve alguma falha que dificultou a transmissão da mensagem e precisa ser corrigida, etc.
▪ Envie uma carta aos membros ausentes que participaram, agradecendo pela visita. Observar o princípio das setenta e duas horas.
▪ Relacione os nomes e endereços, e passar às pessoas que ficarão responsáveis por visitar estes
membros ausentes. Note: quem for fazer esta visita
deve ser muito bem treinado sobre como deve se
proceder nas visitas.
▪ Elabore programas especiais após este reencontro
para envolver os membros afastados.
▪ Peça ao pastor e aos anciãos para visitarem estes
irmãos, fazendo apelos pelo rebatismo. A visita do
pastor ou ancião é chave, porque é o líder principal
preocupado com eles.
▪ Marque um dia especial do batismo destes irmãos.
Fazer uma verdadeira festa espiritual. Que toda a igreja demonstre alegria por
estar recebendo de volta estes preciosos irmãos na fé.
▪ Estude com eles as seis lições da Bíblia intituladas VALE A PENA VOLTAR. Objetivo: confirmar o amor de Deus e o caminho de volta para casa. Este estudo
pode ser realizado em suas casas. Cada vez, entregue uma lição e estude-a
junto com o membro afastado. O objetivo é levá-lo a Jesus. É por isso que cada
lição deve ser estudada individualmente com a pessoa para continuar estreitando a amizade.

COMO AJUDAR na recuperação dos irmãos ausentes:
1. Tenha informações do irmão ausente, coisas que ele gostava de fazer, os amigos que
ele tinha na época que frequentava a igreja, etc.

2. Procure resolver os problemas para o seu retorno e prepare a igreja para tal evento.
3. Entre em contato com ele em todas as ocasiões oportunas, tais como: Natal, aniversário, enfermidade, programas especiais da igreja.

4. Veja nos registros da igreja a data de aniversário dele. Mande uma cartinha e/ou faça
uma serenata.

5. Sempre que possível, entregue alguma literatura nova.
6. Inclua o seu nome na lista de oração intercessora. E até ele deveria saber que temos
preocupação por ele.

7. Se não puder atingi-lo pessoalmente, tente por meio dos filhos, tudo com muita oração e sinceridade.

8. Ao tomar sua decisão de retornar, cuidadosamente sugira-lhe um testemunho público.
Antes, prepare a igreja para recebê-lo.

9. Ao ser incorporado novamente no seio da igreja, circunde-o com amizade cristã, amor,
carinho e envolva-o nas atividades da igreja e no testemunho missionário. Finalmente
conscientize-o da importância da vida devocional regular com Deus.

10. Envolva-os nas atividades da igreja, como:
Pequeno Grupo, Escola Sabatina, Ministério da
Mulher, Desbravadores, Duplas Missionárias,
Ciclo de Discipulado, acampamentos, etc.

MATERIAIS DISPONÍVEIS:
VALE A PENA VOLTAR
▪ Guia do reencontro = PASSO A PASSO
▪ Revista + DVD = CONVITE
▪ Cartaz
▪ Carta
▪ Estudo Bíblico
▪ Sermão – PREPARAÇÃO DA IGREJA
▪ Sermão – DIA DO REENCONTRO
▪ Ficha – ORAÇÃO INTERCESSORA
▪ Marca – página

VALE A PENA VOLTAR

VISÃO GERAL | projeto reencontro 2016:
Reencontro trata-se de uma programação realizada em um sábado, ou em um fim de semana especial, onde todas as atividades da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, o Culto, a Música, a Escola Sabatina,
Recepção, o Programa Jovem e outros, são preparadas de maneira especial objetivando buscar de
volta os irmãos ausentes para o nosso convívio.
O projeto reencontro é realizado em três fases:

PREPARATÓRIA: relacionar o nome e endereço dos afastados. Entregar nesta fase a carta,
o convite ao irmão afastado sendo por parte
de alguém que o conhece e que tem algum tipo
de relação de amizade com ele. Fixar cartazes e motivar
a igreja para o programa. Devem-se criar “anjos da esperança” [padrinhos] para cada afastado assim ele sempre
estará acompanhado e sentindo-se especial, querido por
alguém que ele aprecia ou o conhece.

REENCONTRO

FASE 1
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FASE 2

DIA DO REENCONTRO: neste sábado, realizar um programa extremamente especial,
desde o sermão até a recepção e o almoço de
confraternização.

PA R A R E F L E T I R
“Se a ovelha perdida não é trazida ao
aprisco, vagueia até perecer. E muitas vezes
descem à ruína pela falta de uma mão
estendida para salvá-la”. Parábolas
de Jesus, 191.
“Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo
no céu por um pecador que se arrepende
do que por noventa e nove justos que não
necessitam de arrependimento.” Lucas 15:7
“Há diante de nós uma grande obra.
Há homens e mulheres a se desviarem
do redil de Cristo, e à medida que se
tornam frios, indiferentes, e perdem toda
disposição de voltar, não correrão atrás de
vós. Vós os deveis ir buscar onde estão...
Ao encontrardes uma ovelha desgarrada,
chamai-a para o redil; e não a largueis
enquanto não a virdes a salvo ali... Sai em
busca das ovelhas perdidas da casa de
Israel.” Nossa Alta Vocação, MM 1962, 21
de junho, pág. 176.

APÓS O REENCONTRO: manter vivo os anjos
da esperança [padrinhos] em contato constante com os afastados, deveria haver uma
comunicação semanal pelo menos, assim ele
sente que é querido. Envolvê-los em alguma atividade da igreja, Pequenos Grupos, Duplas Missionárias, Escola Sabatina, Ministério
da Mulher, Desbravadores, Acampamentos porque estas atividades o manterão
ativo e com desejo de estar na igreja com os seus irmãos.
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Fase preparatória (antes do reencontro):

Para que tenhamos sucesso e alcancemos os objetivos temos que antecipadamente
preparar algumas coisas, tais como:
▪ Reunir a comissão da igreja e apresentar este plano de ação completo sobre o trabalho com os membros ausentes. É extremamente necessário que se tenha o apoio da
maioria dos oficiais. A secretaria deve providenciar uma lista dos que estão fora da
igreja, complementada com outras informações que a Comissão possa ter sobre eles.
▪ Conscientização da igreja. Isso deve ser feito através de: informação da quantidade
de membros ausentes que precisam do nosso apoio, orientação de como será realizado o reencontro, sermões, dia de oração, dia de jejum, vigílias, etc. Dando uma
especial ênfase para que o dia seja um dia de extremo cuidado por parte dos irmãos,
deixando toda a crítica e comentários que afastem ainda mais os irmãos que estão
de volta.
▪ Grupo Especial de Revisão (GER): relacionar todos os
membros ausentes da igreja. Seis meses antes do programa do Reencontro, apresentar esta lista e desafiar
cada membro da igreja a trabalhar com pelo menos um
membro ausente. Dividir os nomes e anotar qual membro ficou responsável por cada membro ausente.
▪ Enviar cartas para estes membros ausentes. (Modelo
sugestivo – kit reencontro)
▪ A partir de três meses que antecedem o programa, preparar livros e folhetos especiais que falam do amor de
Cristo pelo membro ausente e entrega-los a eles através
de visitas. (Exemplo de livro: “Volte para Casa, Filho”, do
Pr. Bullón; “Eu não Desisti de Você”, de Sinfrônio Jardim; folheto “Jesus Quer Você no
Céu” e outros que apresentem a Cristo e Seu amor).
▪ Confeccionar um convite especial e poucas semanas antes do programa levar ao
membro ausente e falar com ele que teremos um programa especial para o dia do
reencontro. (Revista, DVD e convite – kit reencontro)
▪ Confeccionar cartões, marca-páginas e folhetos com a frase padrão escolhida.
▪ Na véspera do programa ou um fim de semana antes, realizar uma serenata convidando o membro ausente para o programa.
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Fase de execução e realização (durante o reencontro):

▪ Organizar uma recepção especial.
▪ Preparar a mais linda Escola Sabatina que a sua igreja já teve.
▪ Convidar um orador para este evento, não um pregador “estrela”, mas uma pessoa cristã que tenha um bom testemunho, e que seja bem aceita pela igreja, com
carisma.
▪ O membro da igreja que ficou responsável pelo membro ausente deve estar
assentado ao seu lado durante todo o programa.
▪ Ter músicas bem preparadas, temas cristocêntricos e apelos.
▪ Se a igreja tiver espaço e quiser, pode fazer um almoço especial de confraternização no sábado. Se não, os membros ausentes devem ser levados para as casas
dos membros da igreja.

▪ Pode ser organizada uma hora social no sábado à noite num clima descontraído,
com alegria e amor. (Muito cuidado se for realizar esta atividade, pois se houver
brincadeiras impróprias e mal preparadas, essas poderão anular todo o efeito do
programa.)
▪ Não se esqueça: o essencial na execução deste programa é fazer apelos claros,
diretos e carinhosos. Não podemos simplesmente trazê-los à igreja sem confrontá-los com a necessidade de tomar uma nova decisão em suas vidas.

