IGREJA:

Forma e Essência

Uma Conversa Franca sobre a Vida Prática da Igreja

SOBRE O ESTACIONAMENTO DA IGREJA
A figura do Segurança / Utilização das Vagas


Respeitar o Segurança do estacionamento e obedecer as suas orientações



Estacionar corretamente o veículo lembrando que outros também deverão
usar as vagas próximas ao seu veículo



Não prender os veículos estacionados no primeiro estacionamento - Frente



É permitido prender os veículos estacionados no estacionamento do Fundo

“Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas
cada qual também para o que é dos outros”. Fl. 2.4.

SOBRE FALTAR AS REUNIÕES DA IGREJA
Principais Motivos que Geram Ausências no Culto


FUTEBOL - Ir para o Estádio / Assistir em Casa



VIAGENS - O feriado é uma oportunidade de lazer e de visitar a família



CANSAÇO - Trabalho demasiado e atividades em excesso



PREGUIÇA - Hoje não estou com vontade de ir para o culto



PROBLEMAS - Alguns enfrentam lutas e dificuldades

SOBRE A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS
DA IGREJA NA HORA DO CULTO
Ficar do lado de fora na hora do CULTO não é Cultuar a Deus


A hora do CULTO não é momento adequado para resolver problema de igreja



A hora do CULTO não é momento para vender alimentos



A hora do CULTO não é momento adequado para bate-Papo



As conversas existentes lá fora atrapalham o CULTO - É falta de Respeito



As pessoas que ficam batendo papo nas dependências da igreja na hora do
culto dão mau exemplo

SOBRE NOSSA PARTICIPAÇÃO NO CULTO
Chegar atrasado no Trabalho/Na Reunião da Igreja - CULTO
Quando um Funcionário chega atrasado no trabalho, mesmo que isto aconteça
de vez em quando, este servidor é visto pelo Empregador como:

 Uma pessoa Responsável 
 Uma pessoa Organizada 

 Uma pessoa Relapsa 

SOBRE NOSSA PARTICIPAÇÃO NO CULTO
Chegar atrasado no Trabalho/Na Reunião da Igreja - CULTO

Quando isto acontece, o servidor é visto pelos colegas de
trabalho de que forma:

 Como alguém com excelente testemunho 
 Como alguém sem testemunho 

 Como alguém com testemunho ruim 

SOBRE NOSSA PARTICIPAÇÃO NO CULTO
Chegar atrasado Na Reunião da Igreja - CULTO

Quando um(a) irmão(ã) chega atrasado(a) no CULTO, Deus o(a)
Vê como:







Uma pessoa com bons hábitos 
Uma pessoa fiel e dedicada 
Uma pessoa indisciplinada 
Uma pessoa profundamente comprometida com
o Reino de Deus 

SOBRE NOSSA PARTICIPAÇÃO NO CULTO
Chegar atrasado Na Reunião da Igreja - CULTO

Qual a impressão que alguém deixa ao chegar constantemente
atrasado no CULTO:
 De pessoa que respeita a liderança e seus irmãos 
 De servo desejoso por adorar a Deus em espírito / verdade 
 De discípulo que entende a necessidade de Deus em sua vida 
 De pessoa sem entendimento de sua responsabilidade cristã 

“...Fazei tudo para glória de Deus”.1Co. 10.31
“Ao ser pontual você Glorifica a Deus”

SOBRE NOSSA PARTICIPAÇÃO NO CULTO
Entrando e saindo da Reunião da Igreja - CULTO

Evitar ao máximo as movimentação na hora CULTO:
 Atrapalha a pregação

 Distrai e incomoda outras pessoas
 Gera um ambiente de irreverência

SOBRE O USO DE CELULAR NO CULTO
Uso de Celular e equipamentos afim

 É falta de Respeito responder mensagem no Celular no culto
 É falta de Respeito atender ligação de Celular no culto

 É falta de Educação deixar o volume Alto do celular no culto
 Adolescentes e Jovens não devem fazer uso de celular no culto
 Adolescentes acompanhados dos pais devem deixar seu
celular em casa
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas
as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam”. 1Co. 10.23.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
Trabalho em equipe

Uma das coisas mais importantes que precisamos cuidar no trabalho em
equipe, nas diversas atividades e eventos da igreja é o nosso coração, não
permitindo que as nossas dificuldades enfraqueçam a comunhão e
venham por atrapalhar o serviço em questão:

 Perfeccionismo
 Temperamento
 Falta de zelo pelo irmão

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
Trabalho em equipe

 Perfeccionismo - É caracterizado pelas pessoas que dizem: “Se Eu
Não fizer/Se não for do Meu Jeito”. O perfeccionista exige
perfeição dele mesmo, de todos e em tudo.

 Temperamento - É um equívoco pensar que pessoas de
temperamento mais calmo não possam liderar bem, como também
associar pessoas de temperamento forte à boa liderança.

 Falta de zelo pelo irmão - Precisamos atentar um pouco mais
para a forma como nos reportamos ao irmão ao trabalharmos com
ele. Estamos habitualmente falando uns com os outros irritados, e
isso impede o bom desenvolvimento do serviço na igreja.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
A questão do falar mal do Próximo

Aqui destaco o Falar Mal do Trabalho e do próprio irmão ao
discordar dele. A fofoca na igreja cristã é uma questão endêmica
que recorrentemente precisa ser tratada como pecado. Se não
fosse, não haveria tanta orientação sobre o assunto no Novo
Testamento.
A fofoca fere, divide, quebra a confiança e gera inimizades onde
ela acontece. Geralmente a pessoa que tem o hábito de falar mal
de outras abre espaço em sua vida para a Maldade, Infidelidade e
acaba Promovendo Contendas.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
A questão do falar mal do Próximo
1 - Olhos altivos (Pessoas orgulhosas) Ez. 28.17.
2 - Língua mentirosa (Pessoas mentirosas) Jo. 8.44b.

“Há seis coisas que o
Senhor odeia, sete
coisas que ele
abomina”. Pv. 6.16.

3 - Mãos que derramam sangue inocente (Pessoas homicidas) Jo. 8.44a; Jo. 10.10.

4 - Coração que traça planos perversos (Pessoas perversas) Is. 14.13
5 - Pés que se apressam para fazer o mal (Pessoas Más) Ez. 28.15

6 - A testemunha falsa que espalha mentiras (Pessoas falsas) 2Co. 11.14.
7 - Aquele que provoca discórdia entre irmãos (Pessoas Usadas Por Satanás)
Pv. 6.17-19. Gn. 3.1,14,15.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
A questão do falar mal do Próximo

“Mas agora vos escrevi que não
vos associeis com aquele que,
dizendo-se irmão, for devasso,
ou avarento, ou idólatra, ou
maldizente, ou beberrão, ou
roubador; com o tal nem ainda
comais”. 1Co. 5.11.

Não somos mais espirituais
do que Deus, então não
adianta insistir naquilo que
Ele já reprovou. Aquilo que
ofende a Deus, precisa nos
ofender também. Aquilo
que Deus abomina, nós
precisamos
abominar
também.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
Características de quem fala mal de outros

 Maldoso
 Infiel
 Promotor de Contendas
Meus lábios não falarão maldade, e
minha língua não proferirá nada que seja
falso. Jó 27.04.

O prejuízo de se tornar
uma pessoa cujo hábito
seja falar mal dos outros
está no fato dela deixar de
ser um instrumento de
Deus e virar um
instrumento do inimigo
na vida prática da igreja.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
Pessoas que não se envolvem no Serviço da Igreja

 Eu não tenho Tempo para Servir
Se uma pessoa ama a Deus, ela encontrará tempo para servi-lo.
Ela saberá administrar o seu tempo de maneira que a sua vida
venha se tornar útil à Deus na terra.
As justificativas de alguém que passou pelo mundo, conheceu
a Deus, mas que não dedicou tempo para ser usado por Ele,
não serão aceitas perante Deus na eternidade.
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu”. Ec. 3.1.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
Pessoas que não se envolvem no Serviço da Igreja

 Eu fui machucado e Não quero me envolver

Podemos afirmar que boa parte dos crentes da igreja atual já
teve uma ou mais decepções com outro irmão em Cristo. A
única saída para este dilema é o perdão. A ausência do perdão
paralisa todas as coisas na vida do efendido.

SOBRE O NOSSO TRABALHO NA IGREJA
Pessoas que não se envolvem no Serviço da Igreja

 Eu Não sei fazer direito
O trabalho nas atividades da igreja, qualquer que seja, não precisa
inicialmente ser perfeito, ele precisa ser amoroso. O aprimoramento
vem por meio do ensino, da maturidade e da prática. É papel dos
crentes mais maduros ensinar aos crentes mais jovens servir a Deus
nos ministérios da igreja, apoiando-os apenas! Definição de Crítica:
Avaliação negativa; censura ou condenação.
“A melhor motivação para o serviço na igreja é amor a Deus e amor as vidas!”

SOBRE O USO DAS REDES SOCIAIS
Facebook

Não divulgar informações sem que sejam
 Verdade
 Edifique
 Do interesse público

Não postar fotos e/ou vídeos com roupas íntimas, e tomar
cuidado com as postagens com roupas de praia
Não use linguagem torpe nem permita que seu perfil exiba
mensagens de caráter maldoso

SOBRE O USO DAS REDES SOCIAIS
Facebook

Utilize sua rede social para seu trabalho, para lazer,
para se comunicar com amigos, mas principalmente
para promover o reino de Deus na terra.

SOBRE O USO DAS REDES SOCIAIS
WhatsApp

Não tratar desentendimentos, chateações e magoas nas redes
sociais da igreja
Não tratar de política nas redes sociais da igreja
Não tratar problemas da igreja em redes sociais da igreja

SOBRE O USO DAS REDES SOCIAIS
Existem meios adequados para se tratar os problemas, necessidades e
desafios da igreja

Você pode Falar com o Zelador
Você pode Falar com o Líder Responsável pelo Ministério
Você pode Falar com um Diácono
Você pode Falar com o Pastor
Falar com Deus

SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA LIDERANÇA NOS CULTO
DE ORAÇÃO E VIGÍLIAS
O líder é um crente que tem necessidades espirituais
igualmente aos outros cristão.
O líder tem responsabilidades para o bom funcionamento
do culto
O líder é mais que exemplo, é uma referência - “Se ele faz,
outros farão também”

“O líder naturalmente é alguém que se doa por amor mais
do que os outros”

SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA LIDERANÇA NOS CULTO
DE ORAÇÃO E VIGÍLIAS

“E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe
pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais
se lhe pedirá”. Lucas 12.48.

