
Desta triagem inicial, doze nomes foram 
submetidos a um segundo grupo, formado por 
pro�ssionais da igreja convidados pelo 
ministério de Comunicação, para realizar uma 
análise técnica dos mesmos. Depois desta 
análise, o grupo apresentou os cinco nomes 
mais adequados conforme os critérios técnicos 
utilizados.

Esses cinco nomes foram novamente 
avaliados pelo primeiro grupo, que selecionou 
os quatro que considerou mais adequados. 
Esses quatro nomes foram submetidos ao 
Colegiado da igreja, que fez a mesma coisa, 
selecionando os três melhores nomes.

Nesta etapa, gostaríamos de consultar 
novamente a igreja a respeito destes três 
nomes �nalistas. Caso queira opinar, entre no 
nosso site, conheça a metodologia utilizada e o 
resultado da avaliação de cada um dos três 
�nalistas e informe qual deles é o nome de sua 
preferência.

Posteriormente, o Colegiado da igreja 
levará em consideração o resultado desta 
consulta e de�nirá o novo nome a ser proposto 
à igreja em assembleia.

Alguns domingos atrás, apresentamos as 
razões e convidamos a igreja para participar do 
processo de escolha de um novo nome. 
Recebemos cerca de 140 sugestões.

Todas as sugestões enviadas foram 
consideradas e avaliadas sob vários critérios por 
dois grupos distintos. O primeiro grupo fez uma 
triagem inicial. As sugestões mais adequadas 
conforme requisitos abaixo foram selecionadas:

1. Adequação ao nosso jeito de ser e às nossas 
convicções teológicas.
Há palavras que trazem conceitos ou estão 
ligadas a movimentos e igrejas com os quais nós 
não nos identi�camos e eventualmente até 
somos contrários. 

2. Existência de igreja ou ministério já utilizando 
o nome.
Há palavras que são ótimas, mas já estão muito 
batidas, sendo já usadas por várias igrejas ou 
ministérios. Estamos buscando um nome com 
alguma originalidade.

3. Adequação estética.
Quando a maioria concordava que um nome era 
esteticamente adequado (por não ser muito 
longo, por possuir uma sonoridade adequada, 
por não ter uma conotação jocosa, etc.), o 
mesmo era selecionado.
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