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“IDE – INTEGRAÇÃO”

Rm 15.7

“Acolheis-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a Glória de Deus". Rm 15.7
INTRODUÇÃO
Nesta semana falaremos sobre a integração, um dos pilares do nosso IDE. Vamos compreender o que de fato é a integração, como ela
é feita, quais pessoas devem ser integradas e quais os benefícios da integração para minha vida e para a igreja.
I – O que é a integração? 
Integrar é fazer parte, juntar-se, tornar integrante, incluir. A integração faz parte dos ensinamentos de Cristo que tem como principal
objetivo  incluir  as  pessoas  no  corpo  de  Cristo  e  se  relacionar  umas  com  as  outras.  A  integração  nos  permite,  por  meio  dos
relacionamentos, demonstrar o amor de forma prática, nos permite envolvermos de forma mais íntima com o próximo, promovendo
o crescimento espiritual da pessoa integrada. Nesse contexto, aparece o IDE como uma ferramenta importantíssima nesse processo
de integração, pois, por meio dele, as pessoas se tornam mais próximas e mais sensíveis aos problemas uns dos outros. Através do
IDE os relacionamentos se tornam menos superficiais.
II – Relacionamento – característica de um integrador
Vivemos em tempos de muita correria, muito trabalho, somos demasiadamente exigidos e exigimos muito de nós mesmos e dos
outros. Uma geração de consumismo exacerbado, de tecnologias inovadoras, de mundo totalmente conectado. E, nesta desenfreada
vida digital, passamos horas do nosso dia em contato com várias pessoas através das redes sociais, recebemos e enviamos mensagem
para muita gente ao mesmo tempo, por meio do WhatsApp, de e-mails, compartilhamos parte do nosso dia com uma multidão de
pessoas e temos centenas de “amigos” virtuais. Olhando por essa ótica, parece que nossos relacionamentos estão indo muito bem,
mas quando falamos com as pessoas, elas se sentem só, ninguém se interessa por seus problemas, vivem relacionamentos egoístas e
inseguros. A realidade nos mostra que as pessoas estão conectadas virtualmente, mas totalmente desconectadas quando se trata de
relacionamento pessoal. O IDE nos possibilita viver relacionamentos de qualidade e combater este sistema de amizades superficiais.
Isso nos faz desfrutar de relacionamentos sólidos que nos fazem crescer.
2.1 – Relacionamentos de qualidade exigem dedicação de tempo – Rm. 12.10
Com os diversos afazeres diários, cada vez  mais, o tempo tem se tornado um bem precioso. E o nosso tempo é o que de mais
importante temos a oferecer a alguém, pois, quando dedicamos tempo, estamos dedicando nossa vida ao outro. Por meio do IDE,
podemos desfrutar desse tempo de qualidade, pois nele os relacionamentos são estreitados, nos envolvemos mais uns com os outros,
aumentando, assim, a comunhão. Nos tornamos irmãos e é fácil  notar entre os integrantes do IDE o companheirismo, o amor
fraternal, a relação de amizade e a alegria que envolve os participantes. Os membros passam a fazer parte da vida uns dos outros
(celebram aniversários, participam de festas, encontros, conquistas, momentos difíceis como enfermidades e luto, etc.).  Quando
dedicamos tempo para desenvolvermos o amor fraternal, nossos relacionamentos crescem de forma saudável.
2.2 – Não podemos ser egoístas. Devemos amar de verdade – I Jo 3.18
João nos instrui a amar de verdade. Mas, o que é amar de verdade? É amar não apenas de palavras, mas com atitudes e ações que
demonstrem esse amor. Não podemos nos relacionar com as pessoas esperando receber algo em troca, algum benefício, precisamos
nos relacionar com as pessoas mesmo quando elas não tem nada a nos oferecer. Que a amizade seja o nosso maior presente e que o
relacionamento fraternal se torne nossa  maior conquista. 
III – Quem deve ser integrado
1º – Os convertidos. É comprovado, por meio de pesquisas, que nem todos que aceitam a Jesus se envolvem com a obra e com a
missão  da  igreja  (integrar,  discipular  e  evangelizar).  Mas,  contrariando  essa  realidade,  temos  o  IDE  que  possibilita  todos  se
envolverem nesta missão. Precisamos integrar no nosso IDE aqueles irmãos que estão na igreja, mas sentem vergonha de participar,
aqueles que acham que não são capazes, aqueles que estão cansados, aqueles que dizem não ter tempo. Devemos integrar toda igreja
no IDE, pois, assim, seremos uma igreja fortalecida, onde todos os membros fazem juntos a obra de Deus.
2º – Os novos convertidos. Os novos convertidos precisam ser envolvidos na igreja do Senhor. É normal eles se sentirem tímidos,
pois  estão  fora  do  ambiente  que  estavam  acostumados.  Neste  momento,  devemos  envolvê-los  no  IDE  e  na  igreja  com  as
programações, levá-los para jantar, para passear, apresentar novas pessoas, precisamos dedicar nossa atenção a eles após o culto,
buscar  e  levar  em casa,  se  for  necessário.  A  permanência  desse  novo convertido  está  ligada,  diretamente,  com minha  ação de
integração dele à igreja.
3º – Os não convertidos. É comum dedicarmos nosso tempo àquele que já se converteu. Também é normal querermos que as
pessoas, que ainda não aceitaram a Jesus, se convertam imediatamente, mas precisamos ter estratégias e aprender a integrar essas
pessoas em nossos IDE’s. Devemos proporcionar a elas um ambiente agradável, sem discriminação, onde elas se sintam à vontade
para compartilhar de amizades  geradas por meio do IDE. Nós não podemos aceitar o pecado, mas é nossa obrigação amar o pecador.
(I Pe 3.18, Lc 15).
APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
A integração, na prática, pode ser feita por meio de ligações, de mensagens, de visitas, de busca da pessoa para o IDE. Também
podemos lembrar da sua data de aniversário, dar atenção, dentre outras formas. Como integrador, eu tenho praticado essas ações?
CONCLUSÃO
Que possamos nos relacionar e nos envolver no processo de integração. Que façamos parte do corpo de Cristo e de sua obra e que,
por meio do IDE, possamos desenvolver relacionamentos fortes, consolidados, que deixem para trás todo superficialismo. Que o
Senhor nos ensine a cada dia mais amar, cuidar, abraçar e ser igreja.
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