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REUNIÃO FAMILIAR

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,” (At 2.46)
“E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a
Jesus Cristo.” (At 5.42)


PRIMEIRO LUGAR:
o
APROVAÇÃO do Pastor e do corpo Ministerial



SEGUNDO LUGAR:
o
Preparar a EQUIPE para organizar, programar e cuidar.



FUNÇÃO DA EQUIPE:
o





PROMOVER E ACOMPANHAR todas as ações de evangelização,
integração e discipulado, oferecendo relatórios, o mais simples possível, porém de fácil compreensão.

AÇÃO PASTORAL:
o

Cabe ao Pastor e aos dirigentes de Congregações despertarem todos os
crentes para que suas casas sejam um ponto de evangelização.

o

Onde eles mesmos devem organizar o momento, com poucas pessoas,
sem barulho, (som, instrumento, no máximo um violão sem amplificação)

A REUNIÃO FAMILIAR:
o

Uma reunião de pequena dimensão para facilitar aos participantes a
conversa e troca de informações que o momento sempre favorece.

o

Os crentes deverão ser orientados a encontrar um motivo, aniversário,
mudança de casa, e outros, assim marcar uma reunião, convidando um
colega de trabalho, patrão, parentes e vizinhos...



o

Marcada a reunião familiar, comunicar a equipe organizadora antecipadamente e solicitar o apoio, que não pode faltar.

o

A reunião familiar deve ser realizada em um espaço comum da residência, dando ao convidado a noção de que é bem-vindo a um momento de
compartilhamento com as duas famílias, amigos, conhecidos...

o

A reunião familiar não pode ser demorada, a menos que o ambiente de
conversa seja favorável, mesmo assim não pode passar de 1:00h.

o

Na reunião familiar, evitar mesa, cadeiras em fila, o melhor é estar em
círculo, quando possível, afinal usar o ambiente como ele é.

o

Durante a reunião familiar, observar e cuidar com os danos que podem
ser causados por crianças.

A ORDEM DA REUNIÃO FAMILIAR:
o

Oração inicial, pedindo para que Deus abençoe os moradores por cederem a casa para a realização desta reunião.

o

Os louvores precisam ser conhecidos de todos. Exemplos: Hinos: 200
– 15 – 123 – 456;

o

Louvável se levarmos alguns exemplares da Harpa Cristã e da Bíblia
Sagrada (Preferencialmente em letras maiores).
Textos a serem ministrados: Mc 1.15; Mc 16.16; Jo 3.3-5; Jo 3.15-16,
18; Jo 5.24; Jo 7.38; Jo 17.3; Rm 5.8; Rm 8.1; Hb 2.3; Ef 2.8-9; Tt 2.11.
At 4.12. At 17.30. 1Jo 1.7;

o

 Auxiliar as pessoas a encontrarem o texto bíblico;
 Oportunizar para alguém da família onde está sendo realizada a
reunião familiar para ler a bíblia;
 Ou algum convidado ou visitante.
o

Ouvir testemunhos sobre o motivo do culto ou de outra natureza;
 Dar oportunidade ao aniversariante ou ao que pediu o
culto para falar sobre o motivo da ação de graças;
 Se for aniversário de criança, deixar que um dois pais fale;
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o

Envolver as pessoas presentes;

o

Orar pelas necessidades pessoais e coletivas;

AÇÃO DO DIRIGENTE NO LAR:
o

O dirigente da reunião familiar necessita se contextualizar ao lar e providenciar o agendamento de outra reunião, até que a pessoa seja plenamente integrada à igreja:
 No mesmo lar;
 De um convidado;
 De quem aceitar Jesus.
o Levar as pessoas para conhecer a igreja e todas as suas reuniões (cultos,
EBD, etc.)



O PORQUÊ DA REUNIÃO FAMILIAR:
o

Porque tudo isso? Veja Rm 3.23;

o

Como conseguir a vida eterna? Jo 17.3

o

O que devo fazer: Jo 3.15

