ANALISANDO-SE
SUPERFICIALMENTE …
… nacworld é mais uma das muitas redes sociais. Uma rede social que possibilita aos seus membros
trocar ideias entre si e compartilhar conteúdos de mídia individual ou social. Aqui você encontrará –
semelhante ao que há no Facebook – mídias e notícias que são utilizadas na comunicação. Mas o foco
do nacworld está principalmente ligado aos conteúdos referentes à fé, à igreja e ao dia-a-dia.

O nosso No.
contato
pessoal!
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nacworld não substitui o contato pessoal com seus irmãos de fé! nacworld,
porém, te favorece em estabelecer e restabelecer, manter e conservar o contato
a longo prazo com os mesmos.

nacworld
one faith. one future.

CONSIDERANDO-SE
EM PROFUNDIDADE …
… nacworld torna sua comunidade mais viva !
Na sequência elaboramos alguns exemplos de como você, MEMBRO DA COMUNIDADE, pode utilizar
o nacworld.
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 Com base no grupo de atividades
“Sua comunidade” como um grupo no nacworld, oferece a você e a todos os membros do mesmo a
possibilidade de apresentar a todos participantes sugestões de atividades, como discutí-las e organizá-las
através de um Blog ou de Mensagens. Isto tudo sem grande desperdício de tempo.
 Conversação (diálogos) e grupos bíblicos dentro da comunidade
Em muitas comunidades são oferecidos conversação e grupos bíblicos. Porém, há muitos irmãos que não
tem a possibilidade de participar desses eventos à noite (por exemplo, irmãos enfermos, que trabalham ou
famílias com crianças pequenas. nacworld oferece a possibilidade de estabelecer conversações (diálogos)
para a comunidade e grupos bíblicos, a fim de manter um contato ativo com os irmãos, discutir questões
em aberto e com flexibilidade de horário.
 Plataforma de comunicação pessoal para a Comunidade, Distrito ou nível superior a Distrito
Todo mundo sabe que todos têm compromissos, compromissos e mais compromissos. Muitas vezes
não temos o tempo de manter um breve diálogo com alguns irmãos de fé da própria comunidade.
Contatos com distritos ou também com irmãos de outras comunidades estão cada vez mais difíceis de
serem mantidos por questões de tempo. nacworld oferece a possibilidade de procurar/encontrar membros,
manter contato com os mesmos e conversar através do chat a dois ou em grupo.
 Análise do Serviço Divino após o seu término em sua comunidade
Às vezes há perguntas em aberto após o Serviço Divino que gostaríamos de discutir com alguém. Muitos
dos nossos irmãos são sozinhos e não têm a possibilidade de fazê-lo. No grupo da comunidade ativa,
irmãos oficiantes podem esclarecer perguntas em conjunto com os participantes do Serviço Divino através
do fórum e/ou chat e fazer uma pós-análise do mesmo. Membros da comunidade que estejam em viagem
ou impossibilitados por motivos de saúde, podem ler o conteúdo do Serviço Divino – a qualquer hora, em
qualquer lugar.
É claro que existem muito mais possibilidades de utilizar o nacworld. Sua comunidade já faz parte como
grupo ativo do nacworld? Escreva-nos a respeito – ficaremos felizes com seu Feedback: info@nacworld.net
Mais informações na Internet em: http://nacworld.net
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