ESSENCIAIS DA IGREJA- AULA 03
ESSENCIAL nº 6
TRABALHO POR GRUPOS
Trabalhamos através de grupos de diversos tamanhos e funções
- Deus deixa claro em Gênesis 2 que não é bom que o homem esteja só.
- Em Êxodo 18:13-27, Jetro, o sogro de Moisés já nos ensina a importância de termos pequenos grupos.
- Deus deixa claro que a comunhão é uma benção em nossa vida.
- Ec. 4:9-11 deixa claro que ser dois é melhor do que um, se você é sozinho não tem quem o ajude a levantar.
Nos diz também que três pessoas juntas estarão mais protegidas.

 Se a cola da igreja é o amor, os grupos são onde a cola age!
- Jesus trabalhava por grupos:
 Grupo grande de seguidores
 Grupo dos doze (Mt. 10)
 Grupo dos três (Pedro, Tiago e João)
- Mateus 17:1-2 – Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em
particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas
se tornaram brancas como a luz.


A igreja primitiva trabalhava por grupos

- Você precisa de um grupo para ter pessoas que choram junto com você, e se alegram com você.

 A naturalidade do grupo de 8-15 e de 150
 Nossos grupos podem ser divididos em:
 G.A (8 a 15 – ou mais)
- A função do pequeno grupo na igreja é a COMUNHÃO
 O problema dos G8. G12, G20
- O problema é que acabam sendo igrejas dentro de igrejas. Não tem transparência
nas ofertas. O evangelho fica pulverizado.
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- Nós escolhemos evangelizar por outros métodos, e nossos G.A’s são
exclusivamente para comunhão.
 Ministérios (até 150)
 Existem também os grupos específicos por idade e estado civil:
 Rebanho kids
 Teens (12 a 14)
 Jovens (15 a 29)
- J1 (15 a 17)
- J2 (18 a 20)
- J3 (21 a 24)
- J4 (25 a 29)
 Mix (30 a 40)
 Adultos (idades diversas)
 Casais (Nova Família; Encontro de casais)
- Grandes igrejas são compostas de múltiplos grupos
- É no grupo que arrebanhamos, que conhecemos, que sabemos que a geladeira
queimou
- A igreja funciona através de grupos, querendo ou não – aproveite o embalo
- Não dê desculpas de que não arrumaram grupo para você. Você precisa avisar que
não tem G.A, que não tem ministério
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ESSENCIAL nº 7
FAZER O MELHOR
Zelamos por qualidade nas atividades. Tanto individualmente, quanto coletivamente
 SOMOS REFLEXOS DE DEUS
FAÇA! FAÇA O MELHOR! FAÇA O MELHOR TODA VEZ QUE FIZER!
"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de
vices, que está nos céus.” (Mt. 5:16, NVI)
“Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês.” (Mt. 5:48, NVI)
- Entendemos que fazer da melhor forma é uma ordenança do Senhor Jesus! A busca pela perfeição em tudo o
que fazemos. Nosso alvo é Cristo!
- Por isso fazemos o melhor não só na igreja, mas na vida toda. Trabalho, estudo, etc.
- Que as pessoas vejam Jesus em nós!
- Por isso você colabora com a limpeza da igreja. Viu o lixo, pega e joga!
- Isso exige concentração, compromisso, dedicação, envolvimento e zelo em tudo que formos fazer para o
Senhor.

Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompense da herança. É a Cristo, o Senhor que
vocês estão servindo.
Colossenses 3:23-24
“. . . fazemos de todo o coração e energia para Jesus . . .”

 EM TUDO PROCURAMOS ADORNAR O EVANGELHO DE CRISTO
para que assim tornem atraente, em tudo, o Ensino de Deus, nosso Salvador. (Tt. 2:10b, NVI)
o Entendemos que em uma apresentação especial é o momento proporcionado por Deus para
falarmos sobre a Boa Notícia do Evangelho. Momento ímpar e único. Logo, não podemos perder
essa oportunidade fantástica!

E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com
coragem e torne conhecido o segredo do evangelho (Ef. 6:19)
Eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu
seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. (Ef. 6:20)
QUEREMOS TORNAR CONHECIDO O SEGREDO DO EVANGELHO COM GARRA E ZELO!
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PRÁTICA:
o DAMOS O NOSSO MELHOR NAS PEÇAS
o PESSOAS QUE DIZEM: “Uau! Já fui à Disney, e vocês não deixam nada a desejar”
o SEMPRE BUSCAMOS MELHORAR A QUALIDADE DAS ARTES
o DAMOS O NOSSO MELHOR NOS MINISTÉRIOS DE SERVIÇO
AS PESSOAS DIZEM: “Igreja limpa! Organizada! Me senti bem!”
- Qual é o seu ministério em sua igreja?
- Se estás apenas como um esquenta banco, reflita bem, pois DEUS QUER QUE VOCÊ TRABALHE NA
OBRA DELE E QUER QUE SEJA BEM FEITO.
- Se você já está trabalhando em um ministério, uma boa dica seria perguntar de seu líder, de vez em quando, se
você está fazendo bem o seu trabalho e se poderia melhorar em algo.

 EXCELÊNCIA FAZ PARTE DA NATUREZA DIVINA
Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na
companhia de reis. (Pv. 22:29, NTLH)
 Diga o nome de uma pessoa que você conhece que faz bem o seu trabalho
Onde ela merece estar?
No momento, você está merecendo isto também?
Você faz bem tudo o que lhe é entregue?
 "Certa vez, UM PODEROSO CALIFA ampliou seu palácio e, para enfeitá-lo, queria OS MELHORES
TAPETES. Havia DOIS TECELÕES FAMOSOS no país, mas os conselheiros não podiam decidir qual deles
era o melhor. “mande-os chamar e decidirei por mim mesmo” declarou o califa. Ambos receberam a
encomenda de UM MESMO TIPO DE TAPETE. Tempos depois, apareceu o primeiro. “É isto o melhor que
pode fazer?”, perguntou o califa. “Vosso humilde servo não ousaria colocar perante V. majestade nada menos.
“É O MELHOR, NEM HÁ NINGUÉM NA TERRA CAPAZ DE TECER COM MAIOR PERFEIÇÃO.”
Veio O SEGUNDO e respondeu desta forma à mesma pergunta: “Ah, se a verdade deve ser dita, CONFESSO
QUE NÃO, porque embora tenha seguido minha profissão por cinquenta anos, COM CADA TAPETE
TENHO ADQUIRIDO MAIOR HABILIDADE e aprendo como meu trabalho pode ser feito ainda melhor da
vez seguinte. ASSIM MEU PRÓXIMO TAPETE SERÁ MELHOR”

QUEM VOCÊ ACHA QUE O CALIFA CONTRATOU?
 Não nos resta dúvida em afirmar, que o cristão deve ter escrito em seu caráter O IDEAL DE SEMPRE
FAZER AS COISAS DA MELHOR FORMA POSSÍVEL.
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o Equilíbrio entre perfeccionismo e realização
o Profissional vs. amador

Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e
seriedade; (Tt 2:7)
BUSCAMOS SER EXEMPLO DE EXCELÊNCIA PARA QUE OUTROS POSSAM FAZER DA
MESMA FORMA QUE FAZEMOS! CONGREGAÇÕES, CONFERÊNCIA DE PASTORES!
APRENDEMOS QUE ISSO ENVOLVE AS PESSOAS, MUDA O CARÁTER DAS PESSOAS,
TRABALHA A DISCIPLINA E COMPROMISSO DAS PESSOAS, E ISSO É LEVADO PARA A
VIDA!
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do
Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. (1Co 15:58)
NOS ESFORÇAMOS AO MÁXIMO NA DEDICAÇÃO EM NOSSAS APRESENTAÇÕES, POIS
TEMOS A CERTEZA DE QUE, PARA DEUS, NADA É EM VÃO!
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