IPJG: MISSÃO E VISÃO
Missão: “A Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara é uma comunidade de
pessoas que o amor de Deus, em Cristo, alcança e transforma. Sua Missão é adorar
a Deus, testemunhando o Evangelho, fazendo discípulos de Jesus, vivendo em
amor, comunhão e oração, ensinando as escrituras bíblicas, acolhendo e servindo
ao próximo.”
Visão: “A Visão da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara é ser uma comunidade
vibrante, acolhedora, transformadora, missionária, unida e participativa, na vida e
na missão da Igreja, contribuindo assim para o crescimento do Reino de Deus sobre
a Terra.”

Objetivos Estratégicos-chave
1. Implantar o “Programa de aconselhamento de casais e jovens” com foco em
vida profissional, relacionamento conjugal, namoro, casamento,
fortalecimento matrimonial, problemas sociais e economia doméstica,
aproveitando o conhecimento de profissionais membros da IPJG. Prazo: até o
final de 2017.
2. Ter o “Ministério de Multimeios e Transmissão Eletrônica” aperfeiçoado e
ampliado, de forma planejada e integrada, abrangendo as diferentes formas
de mensagem da Igreja como cultos, estudos bíblicos, ED, música, teatro e
outras atividades. Prazo: até o final de 2017.
3. Plantar e emancipar uma nova Igreja filha a cada 5 anos, usando a variedade de
ministérios e colegiado de líderes disponíveis, tornando evidente a importância
do envolvimento de todos nos trabalhos de evangelização. Plantar duas novas
igrejas até 2018.
4. Implantar “Dez Grupos Familiares de Estudo Bíblico e Comunhão”, com
programação anual alinhada com o tema foco anual da IPJG. Prazo: até o final
de 2017.
5. Implantar “Programa de Evangelização e Discipulado”, com todos os membros
treinados para evangelismo pessoal. Prazo: 2 anos.
6. Eleger e sustentar, ou apoiar o sustento, de “15 campos missionários no Brasil”.
Prazo: 3 anos.

7. Realizar “Um Mês de Impacto Evangelístico no Bairro”, anualmente, com a
mobilização de toda a Igreja. Eleger um mês específico para isso. Usar como
mote e terminar com um grande evento especial na IPJG. Todos os anos, a
partir de 2017.
Para seu conhecimento e participação.

