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PACTO 
 

Atos 29 tem um pacto com a sua igreja para nos ajudar a plantar igrejas através de avaliação, 

coaching, treinamento e suporte. 

 

Como uma igreja membro de Atos 29, temos um pacto para plantar novas igrejas, 

localmente e globalmente, bem como apoiar a liderança e a equipe da Atos 29 na liderança 

deste movimento global de plantação de igrejas. 

 

A liderança da Atos 29 está comprometida com o seguinte: 
 
1. Promover a consciência  
A sensibilização para a plantação de igrejas como uma estratégia missional primária, entre os 

líderes da igreja, membros de igrejas e outros grupos e denominações. Nosso objetivo é 

tornar a plantação de igrejas acessível e viável para aqueles que podem não tenham 

considerado ou imaginado que seja possível. 

 

2. Conectar Pessoas  
Facilitar e catalisar a formação de conexões, relacionamentos e alianças entre igrejas, grupos 
e indivíduos que pensam e permitem que novos projetos de plantação se formem e 
floresçam.  
 
3. Equipar Igrejas  
Fornecimento de treinamento, ferramentas e coaching para a preparação de líderes e suas 
equipes para eles prepararem, lançarem e sustentarem plantações de igrejas saudáveis.  
 
4. Buscar Diversidade  

Desenvolvimento de cultura, liderança, recursos e práticas, as quais abrangem e servem a um 
público diversificado, sem comprometer nossos distintivos teológicos.  
 
5. Alcance Global  
Construção de redes fortes e saudáveis em todos os continentes, que facilitem a construção 
de relacionamento entre igrejas de diferentes línguas e culturas.  
 
6. Estabelecer Padrões  
Aplicando o conhecimento adquirido a partir de muitos anos de aprendizagem em muitos 
contextos diferentes para o estabelecimento e o aumento dos padrões de líderes saudáveis e 
de igrejas que plantam igrejas saudáveis. Continuar a desenvolver um programa de avaliação 
de uma classe mundial e proporcionar a formação teológica, através do estabelecido de 
várias academias que vão ajudar igrejas a se aprofundarem no seu contexto e ter um alcance 
mais amplo ao redor do mundo.  
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Como membro da igreja de Atos 29, os presbíteros da nossa igreja estão 
empenhados em investir em Atos 29, através de: 
 
1. Integridade Teológica  

• Estamos de acordo com as convicções teológicas de Atos 29, que incluem:  
- Os cinco distintivos teológicos de Atos 29  
- O Pacto de Lausanne  

• Comprometemo-nos a informar o nosso Diretor de Rede sobre quaisquer mudanças 
nas nossas convicções teológicas.  
 

2. Participação na Rede  
• Para o melhor o alcance, devemos concordar em participar com as nossas redes local 

e o global da família Atos 29, tanto com as necessidades e oportunidades que 
surgirem.  

 
3. Compromisso Financeiro  

• Comprometemo-nos a atribuir pelo menos 10% da arrecadação para plantação de 
igrejas. Isto inclui o seguinte:  

- 1% da arrecadação geral para o Fundo Catalizador da Atos 29.  
• Embora seja da responsabilidade de cada igreja local para determinar a alocação de 

verbas para a plantação de igrejas, incluindo acordos denominacionais e filiações, 
comprometemo-nos a prosseguir ativamente em oportunidades de parceria com 
igrejas membros do Atos 29 no investimento em plantação de igrejas que plantam 
igrejas.  

 
4. Unidade Relacional  

• Apoiamos plenamente a convicção de que Atos 29 é uma família diversa e global de 
igrejas que plantam igrejas, caracterizada pela clareza teológica, engajamento cultural 
e inovação missional.  

• Vamos servir outras igrejas Atos 29, principalmente, mas não exclusivamente, na nossa 
região, através da comunhão prática e oração.  

• Vamos resolver as diferenças presumindo o melhor e fazendo perguntas 
esclarecedoras antes de tirar conclusões.  

• Vamos falar bem de outras igrejas dentro de Atos 29 e se aproximar de seus líderes 
em particular com alguma preocupação, antes de exibi-los publicamente.  

 

Assinatura: ___________________________________ 

Nome impresso:_______________________________ 

Encontro: ____________________________________ 

nome da igreja: _______________________________ 


