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INTERACT 2020
Como será nossa vida em 10 anos? Nimguém de nós sabe. Muitas coisas podem acontecer
radicalmente que mudam as condições tanto positiva como negativamente para um movimento de
igrejas e missões como a INTERACT. O mais importante não é saber como será a INTERACT em 10
anos. È importante ser fiel a Jesus Cristo como seus imitadores e para aquilo que ele nos chamou.
Pensamos entretanto que faz parte de uma boa liderança nos questionar o que pode acontecer
conosco, o que nós desejamos que nos caracterize e quais são os nossos desafios até onde podemos
ver hoje. Nós temos ouvido uns aos outros para podermos colocar palavras nisto num simples texto
como este para poder ajudar uns aos outros a ver mais claramente para poder tomar boas decisões
no trabalho que temos como movimento eclesiástico e missionário.

Somos desafiados pelo fato de que:
A vida na igreja com frequencia perde para os projetos individuais
Muitos jovens desistem da sua fé em Deus e na igreja quando entram para a vida adulta
Gerações inteiras crescem na Suécia sem ter ouvido o evangelho
A igreja tem mudado seu foco de norte para sul e precisamos ver a Suécia como um país
receptor de missões.
A nova Suécia tem uma grande porcentagem de imigrantes e a sociedade é multicultural
Situações no mundo caracterizados por opressão, pobreza, falta de direitos humanos e
grandes grupos étnicos que não conhecem a Jesus.

Queremos ver:
Crescimento - que muito mais pessoas confessem a Jesus como o seu Senhor
Aprofundamento - onde a Bíblia lida em comunhão com outros nos ajuda para uma vida de
fé
Liderança - onde líderes claramente dão direção e ativamente equipam a novos líderes.
Entusiasmo missionário - que cada igreja tenha um pensamento missionário desde seu
ambiente local até os confins da terra.
Renovação na igreja - queremos ver um novo jeito de ser igreja que tem como objetivo
vitalizar nossas vidas com Deus e alcançar novas pessoas com o evangelho.
Consciência de chamado - que mais pessoas possam aceitar o seu chamado e preparar-se
para assumir de todo coração liderança na igreja e em missões.
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Crescente cooperação - queremos ser um parceiro generoso e determinado para outros
cristãos aqui na Suécia e no mundo.
Rejuvenescimento - que jovens de todo coração se tornem imitadores de Jesus e tenham a
sua fé conservada até a vida adulta e lhes seja dada espaço na liderança.

Queremos desafiar:
Nosso próprio secularismo
Nossa própria inclinação de escolher o mais confortável antes do caminho da fé
Nossa própria insegurança de falar de nossa fé
Nossa própria sociedade para responsabilizar-se mais sobre justiça, paz, combate a pobreza e
desenvolvimneto sustentável a nível local e global.
Individualização e privatização dos conteúdos da fé em nosso tempo.

Queremos viver com o equílibrio entre:
Variedade nas expressões e unidade em questões de identidade
Pensamentos e ações a nível global e local
Reflexão intelectual e espirutualidade caristmática
Espiritualidade calorosa e engajamento diaconal
Espaço para igrejas de estilo mais clássico e experimentos de novas estruturas de igreja

Queremos ser caracterizados por:
Fascinação – por Jesus e a sua igreja
Testemunho franco - onde estamos dispostos a frequentemente falar do que Jesus tem feito
em nossas vidas
Espiritualidade genuina - onde cultivamos uma cultura eclesiástica onde as manifestações
dos dons do espírito funcionam sem prestígio e com um sincero desejo de discernir a voz de
Deus e ver as ações Dele.
Espaço para expor falhas - ouvir os injustiçados com compaixão
Perspectiva de envio - onde continuamos a enviar pessoas e recursos para o crescimento do
reino de Deus no mundo
Expectativa - tanto diante do que Deus quer fazer aqui e agora como no Reino de Deus junto
com a volta de Jesus
Transparência - onde cultivamos sinceridade e abertura diante uns dos outros e da sociedade
Oração perseverante - como uma expressão de nossa constante dependência de Deus
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Objetivos-pelos quais trabalhamos e oramos:
Que o número de batismos nas igrejas da INTERACT passem de 1000 antes de 2020
Que plantemos 75 novas igrejas entre 2010 e 2020
Que mais de 100 de nossas igrejas em 2020 possam olhar para trás nos últimos 5 anos e
constatar um crescimento de mais de 10% em número de membros.
Que antes de 2020 o número de membros da INTERACT passe de 40.000
Que consigamos mudar a tendência do envio decrescente de missionários
Que a a porcentagem do número de membros em nossas igrejas procedente de outros
países seja maior do que na sociedade
Que crianças e jovens na rede de contatos da igreja seja mais de 2/3 do número de
membros.

Igrejas crescentes pregando o evangelho integral para todo o mundo
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