Crescer à medida
que avançamos

Despertar
As pessoas vivendo em
comunidade, enraizadas em um
relacionamento fruঠfero com Cristo,
ministério que dá fruto, alegre em
ambos, sofrimentos e vitórias e
crescendo a imagem de Cristo.

Cuidado

Equipe

Cuidado é viver nosso chamado bíblico a
amarmos uns aos outros. Nós fazemos isto
enquanto avançamos e fazemos novos
discípulos em comunidades onde Cristo
é menos conhecido. Cuidado não se
limita a um programa, cuidado acontece
à medida em que amamos, escutamos
e encorajamos uns aos outros. Cuidado
é intencional.

Uma equipe é um grupo de pessoas
compromeࢼdas entre si e com objeࢼvos
e resultados de ministérios acordados.
O foco deles é ser e fazer discípulos
em comunidades onde Cristo é menos
conhecido. Uma equipe florescente é
unida na fé e fortalecida pela diversidade.
A comunicação e o respeito marcam
equipes saudáveis. Juntos, eles se importam
e se desenvolvem mutuamente em
relacionamentos de orientação mútua.

Pessoas

Como cresceremos à
medida que avançamos?

Amigavelmente
Uma organização
que é acolhedora e
colaboraঞva entre
gerações, culturas
e organizações.

Ministério
Ministério envolve a
comuidade com amor na
busca dos resultados do Reino.
Através da oração, estratégias
e ações, o ministério, busca
resultados que se ajustem ao
propósito maior do SIM. O
ministério concentra-se em
ser e fazer discípulos onde
Cristo é menos conhecido.
Uma equipe ministerial tem
liderança coesa, um plano
claro e resultados específicos.

Nosso Ecossistema
O Ecossistema SIM é um
espaço para pessoas florescerem. As
pessoas neste ecossistema vivem em um
relacionamento de amor e honra a Deus. Eles
estão fundamentados na Palavra e guiados pelo
Espírito Santo. Eles se unem em um propósito,
demonstrar uma fé firme, pureza, humildade
e graça generosa.

Uma organização que
investe em ideias e
pessoas que representam
novas gerações e novos
contextos.

Junte-se a todo o ecossistema SIM enquanto processamos
o significado de crescer à medida que avançamos!

Resultados
Resultados são transformações
trangíveis e espirituais observados na
vida das comunidades. Eles são o fruto
dos ministério SIM e seus parceiros.
Mudanças individuais, em equipe e na
comunidade ocorrem em comportamento,
conhecimento, aঞtude e na crença.
Mudanças organizacionais ocorrem em
capacidade, desenvolvimento e cuidado
de pessoas, fidelidade, eficiência e
eficácia. Os resultados representaram
a realização do objeঞvo do SIM.

www.sim.org/growaswego

Organização

Futuro

Desenvolvimento
Desenvolvimento é norteador de pessoas
para alcançar o potencial dado por Deus.
SIM deseja ver as pessoas aprenderem
e crescerem em seus relacionamentos
com Deus e com outros. Este crescimento
será visto em nosso amor, no abraço da
diversidade, e na competência ministerial.
O desenvolvimento fortalece o bem-estar,
a resiliência e o cuidado de trabalhadores
e equipes. O desenvolvimento leva
invesঞmento intencional. Seu foco
é pessoas.

