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COFIPO 
 

Pretendo com a proposta da criação de uma Confraternidade de Filhos de Pastores e Obreiros, 
estabelecer laços entre os mesmos, os quais são uma franja frágil das igrejas cristãs, hoje em dia, 
tanto em Portugal como no mundo inteiro.  
 

Esta iniciativa só peca por ser tardia, mas tem tudo para dar certo e ser uma bênção na vida de 
muitas pessoas. Muitos filhos de Pastores e Obreiros se têm desviado e se têm perdido nos 
caminhos de pecado neste mundo, mas ainda vamos a tempo de salvar esta geração de filhos! 
 

Não podemos pensar apenas nos filhos dos pastores e obreiros actuais, mas com uma mente 
futurista, necessitamos pensar que a Igreja vai crescer, o número de pastores e obreiros vai 
crescer e consequentemente, o número de filhos dos respectivos, será maior. Mas maiores 
também serão os problemas, lutas, tentações e desânimos que tais crianças, adolescentes e jovens, 
enfrentarão. 
 

Proponho a todos os Pastores e Delegados que aprovemos a criação desta confraternidade, a qual 
funcionará internamente na IDPMI podendo afectar outras igrejas e ministérios que sintam a 
necessidade de se juntar neste ministério de auxílio e socorro aos filhos de pastores e Obreiros. 
 

Esta confraternidade, sem pomposidade nem etiqueta, poderá simplesmente promover a 
realização de encontros de oração e louvor, palestras, convívios e espaços de partilha, apoio e 
desabafo. É isto que se pretende e nada mais do que isso. Jamais sobrepor-se à AJEC ou fazer-se 
substitui-la. 
 

Proponho que aprovemos a designação de COFIPO – “Confraternidade de Filhos de Pastores e 
Obreiros” e que venha a ser conhecida e referida como tal. 
 

Proponho que a jovem Dina Palmira Amorim Fernandes, maior de idade, minha filha mais velha, 
seja nomeada a líder provisória desta Confraternidade. Proponho que a aceitemos como tal e que 
nesta Convenção Nacional seja apresentada e consagrada para tão importante missão. 
 

Caso os amados Pastores e Delegados aprovem a criação desta Confraternidade, a qual 
corresponde a um sonho pessoal tão antigo, creiam que me terão ao lado de todas essas crianças, 
adolescentes e jovens, cada dia mais necessitados de apoio e não de olhares condenatórios. 
 

Depois de haver escutado a mensagem do Sr. Presidente Rev. Raymond Rivera, tão vincada de 
preocupações no que concerne aos filhos de Pastores e Obreiros, não me restaram mais dúvidas, 
de que este seria o ano ideal para “dar à luz”, esta ideia por mim concebida há muitos anos... 
 

O proponente, Emanuel Fernandes, ele próprio, um filho de Pastores há 44 anos... 

 
Porto, 8 de Setembro de 2012, __________________________________________________ 

 

Confraternidade: relação amistosa que une pessoas da mesma companhia; sociedade ou pessoas que têm ocupações 
idênticas; amizade como de irmãos. (definição do Dicionário da Porto Editora, 6ª edição).  


