SECRETARIA GERAL DO TRABALHO MASCULINO
TEMA: "Sacerdócio Real".
"José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto a fonte; seus
galhos se estendem sobre o muro."
Gen. 49:22
UPH EM AÇÃO
Sugestão para programações para UPHs.:
ESTUDOS BÍBLICOS
O Presidente junto com o Secretario de Espiritualidade devem promover estudos
Bíblicos em grupos:
EX.:
a) Convide um Pastor ou uma pessoa experiente (de preferência um Presbítero), para
desenvolver um estudo sobre um dos livros da Bíblia, dando oportunidade para os
participantes fazerem perguntas ou contribuírem com o assunto tratado. Estes estudos
devem sempre ser conclusivos, nenhuma duvida deve ficar no ar.
OBJETIVO: Aumentar o conhecimento Bíblico, e tirar dúvidas doutrinárias.
b) Promover reuniões para a leitura da Bíblia e estudos nos lares, aproveitando
oportunidades com aniversários ou mesmo uma programação semanal, sempre
convidando visitantes. A leitura deve ser objetiva, visando uma possível conversa sobre
o texto lido.
OBJETIVO: Comunhão entre os irmãos entorno da Palavra de Deus.
CONCURSO BÍBLICO
Promover Concurso Bíblico sobre os livros da Bíblia.
Apresenta-se o Livro a ser estudado, marca-se a data para a prova, prepara-se
perguntas inteligentes.
Estude a possibilidade de nos trabalhos da Igreja, algumas atividades como, palestras,
estudos, etc., sobre o Livro que está sendo estudado. Faça uma grande movimentação
na Igreja entorno deste Concurso (motivação), cartazes, Boletim da Igreja, quadros de
avisos, etc.
Se possível premiar o vencedor.
É necessário que tenha uma pessoa responsável por este trabalho, de preferência o
Secretario de Espiritualidade, que poderá escolher alguém para ajudá-lo.
Esta atividade pode ser feita periodicamente . Ex. A cada 3 ou 4 meses.

OBJETIVO: Conhecimento Bíblico. Memorização de textos Bíblicos.
CULTO DE ANIVERSÁRIO
Promover a cada 3 meses um Culto de Ações de Graça pela vida dos aniversariantes do
período.
O Secretario de Sociabilidade deverá ter a lista dos aniversariantes, para convidá-los
para este Culto. No dia do aniversário o Secretario deverá telefonar ou enviar uma
mensagem para o aniversariante, e deve incentivar outros irmãos a fazerem o mesmo.
Use a criatividade.
OBJETIVO: Comunhão entre irmãos; Cuidado e atenção com o irmão; Valorização do
irmão.
EVANGELIZAÇÃO
Promova entrega de Novos Testamentos da UPH ou folhetos evangelísticos, fazendo
em duplas.
Na entrega do Novo Testamento ou do folheto, siga o procedimento estabelecido, ou
seja, não faça uma entrega fria e desanimada, mas, com alegria e ânimo. Anote as
experiências vividas nesta tarefa, elas serão muito interessantes e poderão ser
repassadas para outros, com objetivo de animá-los.
Promova Culto de Evangelização na residência de irmãos ou em locais apropriados
para anunciação do evangelho.
Promova visitas a hospitais, presídios, praça pública ou outros locais apropriados,
levando sempre uma mensagem pessoal de ânimo, conforto e salvação.
Mantenha um Ponto de Pregação aprovado pelo Conselho da Igreja.
Promova evangelismo pessoal (corpo a corpo).
Estas atividades devem ser programadas pelo Secretario de Evangelização.
OBJETIVO: Levar almas a Cristo.
REUNIÕES DE ORAÇÕES
Programar reuniões de Orações para Igreja com a participação efetiva dos Homens.
Programar Reuniões de Orações para os lares dos Unionistas. Programar Vigílias de
Orações.
Nas reuniões de orações falar pouco e orar mais.
Incentivar os Homens a participarem das reuniões de orações da Igreja.
OBJETIVO: Comunhão com Deus;
CULTO DOMÉSTICO

Assumir a responsabilidade de juntar a família diariamente e fazer um culto ou um
estudo Bíblico com a esposa e filhos.
Incentivar os filhos a orarem, lembrando sempre de motivos de interseção.
Todos os membros d UPH devem ser motivados a começar imediatamente.
OBJETIVO: Instruir a Família; União da Família
CULTO FAMILIAR
Caso os filhos já estejam casados e residindo em suas próprias casas, deverão escolher
um dia na semana para a família se encontrar, para cultuar a Deus e agradecer pelas
bençãos recebidas e também interceder pelos familiares de um modo geral.
Todos os membros da UPH devem se comprometerem a praticarem este exercício.
OBJETIVO: Comunhão Familiar; Evangelização
AÇÃO SOCIAL
Exercitar no Projeto Bandeirantes da Fé.
Promover encontros sociais de confraternização, com objetivo de angariar recursos
para a ação social (Almoço, churrasco, pescaria, futebol, etc.).
Arrecadar mantimentos e roupas usadas para doação.
Incentivar a doação de sangue.
Promover assistência médica, dentária e hospitalar e aquisição de remédios para
aqueles irmãos mais necessitados, junto a médicos e dentistas evangélicos.
Criar o banco de materiais de construção, o que não serve para uns serve para outros.
Identificar irmão carentes, desempregados, doentes e promover apoio,
aconselhamento, ajuda, recursos médicos e farmacêuticos, alimentação, etc.
Promover atividades que valorizem os irmãos de terceira idade..
OBJETIVO: Ação Social;
CONGRESSOS / ENCONTROS
Participe efetivamente das atividades das Federações, Confederação Sinodal e
Nacional, congressos, encontros, treinamentos, programações diversas, etc.
Se envolva dê sua opinião, ofereça oportunidades de melhorias para o trabalho. Use
sua criatividade, tenha visão do todo, aplique seus conhecimentos, motive os irmãos.
OBJETIVO: Congraçamento e Crescimento;
TREINAMENTO DE LIDERANÇA

Preparar programa para treinamento de Liderança.
Assistir em grupo filme sobre liderança, fazer as anotações sobre o filme e após o
término do filme , discutir o conteúdo do mesmo, afim de enriquecimento dos
conhecimentos e aprendizado sobre liderança. (Necessita de TV e Vídeo).
Promover palestras sobre liderança. Ouvir pessoas que têm função de liderança.
Dar oportunidade de irmãos desenvolverem sua liderança em reuniões, ou em outras
atividades.
OBJETIVO: Desenvolvimento e crescimento
ADOTE UMA CRIANÇA
Cada membro da UPH deverá adotar uma criança carente, de preferência de uma
entidade oficial, e prover meios de auxiliá-la e acompanhá-la no seu desenvolvimento.
Ações: Prover material escolar; presentea-la no seu aniversário, dia da criança, Natal,
etc.; Prover roupas; Leva-la a Igreja se possível; Leva-la para passear se possível;
incentiva-la a leitura, etc.
OBJETIVO: Ação Social
ADOTE UM MISSIONÁRIO
A UPH deverá adotar um Missionário de nossa Igreja e ajudar a assisti-lo em suas
necessidades básicas.
Identificar situações difíceis familiares., para Oração especifica.
Lembrar aos membros da UPH a estar sempre orando pelo Missionário.
Escrever carta cumprimentando nas ocasiões especiais: Incentivar para o desempenho
de suas atividades.
Informar ao plenário da UPH sobre atuação do Missionário e outros assuntos.
OBJETIVO: Evangelização; Ajudar na motivação do Missioário.
CAFÉ DA MANHÃ
Adotar a prática de uma vez por mês os membros da UPH tomarem um café da manhã
juntos. Isto poderá ser feito na Igreja, como também na casa de um dos membros.
Aproveitar a oportunidade para uma boa confraternização ou momentos de oração ou
até de inspiração.
Convidar o Pastor da Igreja, homens da Igreja que não pertencem a UPH e até
visitantes.
OBJETIVO: Comunhão entre os irmãos
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