
JUNTOS POR
UMA IGREJA MAIS

Acolhedora
Ministério da Recepção
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Agentes 
Quando alguém vai a uma Igreja Adventista, 
esperamos que se sinta acolhido pela família de 
Deus. Não importa se, pela porta da igreja, 
entrou alguém que veio por meio de um 
convite, por curiosidade, por ser membro 
batizado ou porque deseja voltar para a nossa 
comunidade. Todos devem ser bem recebidos 
por aqueles que praticam o Amor. 

A começar por você! 

Os Agentes do Amor são todos os que 

fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. Isto inclui todas as áreas da Igreja, 

classe social, faixa etária, formação profis-

sional e estado civil. Então, se você é 

adventista, você é um “agente do amor”, 

dentro e fora do ambiente chamado 

"igreja". Ou seja, não é apenas um momen-

to receptivo de confraternização na entrada 

da porta. É um estilo de vida.

#IgrejaAcolhedora

Quem são?

do Amor
1. Não é amigável
A maioria dos visitantes forma uma impressão sobre a igreja dentro dos primeiros 10 
minutos de sua visita. É muito importante que eles sejam calorosamente recebidos 
quando chegarem, guiados para um lugar apropriado e que não saiam do culto sem a 
devida atenção.

2. Exageradamente amigável
Os visitantes gostam da atenção pessoal dos membros, mas não valorizam atenção públi-
ca. A maioria deles está inicialmente explorando sua comunidade. Alguns gostam de 
participar de um pequeno grupo e outros, simplesmente, preferem observar antes de 
participar. 

3. Sem informação
Facilite aos visitantes o acesso às informações sobre a igreja e de como se conectar com 
uma atividade ou ministério que atenda sua necessidade. Apresente um local de apoio 
para informações ou folhetos.

4. Serviço de culto mal executado
Aproveite o tempo para treinar adequadamente seus voluntários com os equipamentos 
de iluminação e som. Os músicos devem estar bem preparados e ensaiados durante a 
semana. Certifique-se que todos saibam a sequencia do programa para evitar despreparo 
e momentos mortos.

5. Foco somente na Igreja
De vez em quando, é necessário que a igreja reserve algum momento para leitura de atas 
de comissão ou anúncios de suas atividades em um culto de adoração. Mas certifique-se 
que isto não ocupe uma grande parte do serviço ou seja uma ocorrência semanal. 

6. Pressão no ofertar
Ofertar é uma prática espiritual maravilhosa para os membros da igreja. Mas certifique-se 
de que a maneira pela qual sua igreja pede as ofertas não é uma prática estranha ou 
exagerada. Um visitante não deve sentir a obrigação de dar.

7. Não são assimilados na igreja
Igrejas que assimilam os visitantes, geralmente fazem uma visita ou uma ligação telefôni-
ca dentro de 48 horas. O propósito desse contato é familiarizar e encorajar o visitante a 
retornar uma segunda vez. Não se deve tentar evangelizar nesse primeiro contato, e sim 
como ajudá-lo.

Conteúdo adaptado do pastor Emilio Abdala, Evangelista e Coordenador de Missão Global, da União Central 
Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

7 Maneiras de expulsar os visitantes
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Como participar?
Acredite, não é difícil e nem precisa, necessariamente, 
ser da equipe de recepção de sua igreja local. Apenas 
quatro passos te tornarão um Agente do Amor 
participativo onde estiver: acolher, amar, atender e 
acompanhar pessoas. Mas, para isso, você precisa 
ter algo: Atitude! Isto permitirá que os visitantes e 
amigos assimilem a mensagem pregada e vivida na 
Igreja através de você!

Por que?
Porque queremos fortalecer a família de Deus.

Porque o amor de Deus é compartilhado com outros.

Porque precisamos ser inclusivos e acolhedores.

Porque é nosso dever imitar a Cristo.

O Bom Samaritano
O Exemplo

Cristo é o Bom Samaritano e o exemplo que devemos seguir.
O próximo é qualquer pessoa que possamos ajudar.

A simpatia, o cuidado e a hospitalidade são o amor em ação.

O samaritano ATENDEU às necessidades. 

O samaritano viu a real necessidade 
desse sofredor e a atendeu. 

O samaritano ACOMPANHOU o seu progresso. 

Depois de levá-lo à estalagem dando os cuidados 

iniciais, ele disse ao dono do lugar: “Cuida dele, 

e tudo que de mais gastares eu to pagarei, 

quando voltar”. Isso não é tão complicado assim, 

só requer uma pitada de interesse e outra 

de desprendimento. 

O samaritano ACOLHEU o pobre homem. 

Ele se aproximou, curou as feridas e 

cuidou de cada detalhe para que o homem 

se sentisse melhor. 

O samaritano AMOU o moribundo
desconhecido. Jesus disse que “vendo-o, 

moveu-se de íntima compaixão” .
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BOAS DICAS PARA SER UM
Agente do Amor

- Acompanhe no crescimento espiritual e na amizade.
- Convide para participar de um Pequeno Grupo.
- Se precisar de um estudo bíblico, realize com a dupla missionária ou insira na 
classe bíblica.
- Insira no ciclo do discipulado.
- Ofereça material de apoio espiritual como lição da Escola Sabatina, Bíblia e 
outros.

- Após um contato inicial, busque visitar ou telefonar para um segundo contato.
- Com sabedoria e gentileza, identifique alguma necessidade do (a) amigo (a).
- Esteja disponível para ajudar ou indicar pessoas especialistas nas áreas necessárias.

- Ofereça ajuda como: manusear a Bíblia, informações ou dúvidas que surgirem.
- Verifique se estão bem acomodados e bem servidos, inclusive filhos, idosos e 
grávidas.
- Quando for oportuno, ofereça amizade e convites para outras programações.
- Apresente pessoas de acordo com o perfil da pessoa.
- Busque ter dados para obter contato após os cultos da igreja.

- Estenda a mão para cumprimentar.
- Dê as boas-vindas.
- Apresente-se e pergunte o nome do amigo visitante.
- Ofereça um sorriso.
- Olhe nos olhos.
- Se possível, acompanhe sentando ao lado ou próximo.

Acolher1.

Amar2.

Atender3.
Acompanhar4.

OS 4 A’s

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartilha Agentes do Amor_montagem.pdf   4   23/02/17   13:33


