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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 10 de Dezembro de 2014
“COMO FAZER A INTEGRAÇÃO” 

At 9:26-27

“E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas
todos  o  temiam,  não  crendo  que  fosse  discípulo.  Então  Barnabé,  tomando-o
consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor
e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus.” (At 9:26-
27)

INTRODUÇÃO

Alguma vez você já fez estas perguntas?

• Como atrair um número maior de visitantes para a nossa igreja?

• Como  podemos  ajudar  visitantes  a  se  tornarem  parte  integrante  da  nossa
igreja?

Precisamos entender numa dimensão muito maior e mais profunda a importância
da integração. A nossa igreja, através de você, poderá desenvolver este trabalho, com
mais êxito, da seguinte forma:

1. Crie uma atmosfera calorosa e natural de aceitação incondicional aos que estão
chegando;

2. Compreenda o que Deus está fazendo ao enviar um visitante ou novo membro
à nossa igreja;

3. Aprenda de cada culto o que tem mais proveito para promover a integração.

Por que devo ajudar na integração?

• Porque  é  a  vontade  de  Deus: “Portanto  recebei-vos  uns  aos  outros,  como
também Cristo nos recebeu para glória de Deus.” Rm 15.7

• Porque fazendo integração, serviremos a Deus: “Se alguém me serve, siga-me,
e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir,
meu Pai o honrará.” Jo 12.26

• Porque  é  uma forma de  gratidão  a  Deus,  pois,  um dia,  alguém ajudou  na
minha integração.

CONCLUSÃO

Precisamos fazer a nossa parte; integrar os recém-chegados. Agindo assim, estamos
cooperando com o crescimento do Reino de Deus.

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na
sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem
sabedoria alguma”. Ec 9:10
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