
falta de serviço na igreja ou renovar seu compromisso 
já existente é através do nosso Planejamento. Durante 
o mês de Setembro, todos os ministérios da igreja 
terão uma reunião de planejamento para definição 
dos trabalhos e responsáveis pelos mesmos no 
próximo ano. Ao participar de uma destas reuniões de 
planejamento, além de trazer suas ideias, você deve 
trazer também sua disposição para se comprometer 
com a concretização dos planos e projetos. Existem 
oportunidades de serviço para todos que tenham 
disposição para servir. Todos os nossos ministérios 
precisam de servos fieis e comprometidos. Seja um 
deles!

Verifique as datas, horários e locais que os 
ministérios têm definido para as reuniões e 
inscreva-se onde quiser ser útil. Não deixe sua 
inscrição para depois. Faça-a logo após o culto, 
colocando seu nome em uma das listas 
disponibilizadas no balcão lá atrás do templo, ou 
acesse a ficha de inscrição no site da igreja. Que a 
vontade do Senhor seja uma realidade em cada um de 
nós: "... seguindo a verdade em amor, cresçamos em 
tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o 
corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de 
toda junta, segundo a justa cooperação de cada 
parte, efetua o seu próprio aumento para a 
edificação de si mesmo em amor." Ef 4:15-16.

Nós que somos membros desta igreja, 
desfrutamos de uma série de privilégios e assumimos 
uma série de compromissos com a mesma. É muito 
interessante perceber que um dos maiores privilégios 
que temos como membros da igreja é ao mesmo 
tempo um importante compromisso assumido: 
colaborar com a edificação do corpo de Cristo através 
do serviço a esta igreja. 

Se nos tornamos meros expectadores, 
participantes passivos mesmo que fieis às variadas 
programações e eventos da igreja, colhemos pelo 
menos dois prejuízos importantes com inevitáveis 
repercussões eternas: o desvio da vontade do Senhor e 
a violação de um importante compromisso assumido. 

Seguramente a agitação da vida moderna nos 
oferece várias desculpas que invariavelmente tentam, 
tomara que sem sucesso, explicar um compromisso 
diminuto ou inexistente com a edificação da igreja do 
Senhor. Que todos nós cresçamos a ponto de não 
sermos mais enganados e seduzidos por justificativas 
que invocam responsabilidades e alocações de tempo 
em projetos e atividades cuja importância é desprezível 
diante da grandiosa Obra do Senhor! Nós gastamos 
tempo com aquilo que damos valor! Infelizmente o 
oposto à essa afirmação também é verdadeiro... 

Que todos nós aproveitemos as inúmeras 
oportunidades que os diversos ministérios da igreja 
nos oferecem para fazermos a vontade de Deus através 
do nosso serviço, e que assim, honremos o 
compromisso que um dia assumimos com o Senhor e 
com esta igreja! 

Uma excelente maneira para alguém reverter sua 
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Compromisso que é privilégio


