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DEVOÇÃO
 

1100  MMAANNEEIIRRAASS  DDEE  MMAATTAARR  SSUUAA  IIGGRREEJJAA  
Sim, o título é provocativo, para mexer contigo. Concordo que o melhor fosse “10 

maneiras de PREJUDICAR sua igreja”. Jesus prometeu que nem as portas do inferno 
prevalecerão contra sua igreja (Mateus 16.18). Não estamos falando da igreja como 
comunhão dos santos – a única, santa e universal igreja cristã. Mas refere-se a 
congregação local, onde você congrega, participa e é membro. 

Toda vez que a ênfase está em nós é lei, que aponta nosso pecado e nos leva a 
reflexão. Estou ciente disso. Mas os artigos que há na internet (bem legalistas!) que 
enumeram fatos que matam a igreja, valem a pena para dar uma olhadinha: 

1) Não participação: Um dos maiores matadores de igreja é a baixa participação. 
Não encontrar tempo, uma a duas horas, na Casa de Deus é uma desculpa que 
prejudica bastante a congregação. 

2) Se for a igreja, chegue atrasado: A falta de pontualidade mostra a visão pessoal 
sobre Deus. Outras coisas são importantes e Deus pode esperar. 

3) Vá se o tempo estiver bom: Algumas pessoas só vão a igreja se tiver sol firme. 
Outras só vem quando as coisas vão bem em sua vida pessoal, no momento que 
aparecer algum problema, já deixam de participar. 

4) Ache defeito em tudo e/ou em todos: São aqueles que são rápidos em apontar 
e criticar, mas devagar em ajudar e resolver o problema. 

5) Nunca aceite um cargo de liderança ou responsabilidade: Há pessoas que tem 
uma mentalidade de “inquilino” na igreja. Se você aluga uma casa e alguma 
coisa precisa ser consertada, avisa-se o dono da casa para providenciar o 
conserto. Tem aqueles que só alugam a igreja, mas não ajudam como donos que 
são. 

6) Orgulho por não ter sido escolhido: Por outro lado, têm pessoas na igreja que 
querem aparecer. E quando não são escolhidos causam problemas devido a seu 
orgulho. 

7) Não opine na reunião... mas depois que terminou: Outra maneira de matar a 
igreja é a “reunião depois da reunião”. Não expressa sua opinião ou ideia na 
reunião, mas depois, no pátio da igreja, ao conversar com outro membro da 
igreja... dê-lhe fofoca! 

8) Não faça nada além do necessário: Participa e mais nada. Depois reclama que a 
igreja é dirigida por uma “panelinha”, no entanto não toma iniciativa de fazer 
algo. 



9) Não oferte: Manter o trabalho na igreja custa dinheiro. Quando não se oferta 
limita-se o trabalho da congregação local. Um baixo valor de ofertas pode levar 
a igreja não conseguir pagar as despesas que têm! 

10) Não busque os afastados e os não cristãos: A igreja existe para buscar os 
membros afastados e aqueles que não creem em Jesus como Salvador. Os 
membros precisam testemunhar e ser missionários no dia-a-dia onde moram, 
estudam e trabalham. Isso não é tarefa exclusiva do pastor. Gente nova na 
igreja traz nova força, empenho e vibração, isso é bom. 

Todos nós – em algum momento – matamos a igreja e prejudicamos a nossa 
congregação. Mas temos Jesus, que conhece nossos pecados e sempre está disposto 
em nos perdoar e dar nova chance para recomeçar. 

Vamos lá! Em Jesus temos nova vida para ajudar e cooperar na tarefa de 
testemunhar o amor, perdão e salvação de Cristo! Pense em 10 maneiras ou mais que 
você pode ajudar na igreja! Que Deus nos abençoe! 

Pastor Marcos 

http://www.churchleaders.com/worship/worship-articles/168375-tejado-hanchell-members-here-are-10-ways-to-kill-your-church.html 

LEITURAS BÍBLICAS 
 

DIA SALMO 1ª LEITURA 2ª LEITURA EVANGELHO 

07/07 Sl 66.1-7 Is 66.10-14 Gl 6.1-10,14-18 Lc 10.1-20 

14/07 Sl 41 Lv 19.9-18 Cl 1.1-14 Lc 10.25-37 

21/07 Sl 27.7-14 Gn 18.1-10a Cl 1.21-29 Lc 10.38-42 

28/07 Sl 138 Gn 18.20-33 Cl 2.6-15 Lc 11.1-13 

RELATÓRIO FINANCEIRO RESUMIDO 
 

MAIO 2013 
ENTRADAS SAÍDAS 

Saldo inicial R$ 4.362,71 Subsistência e encargos 3.316,00 

Ofertas de prato 593,00 Contribuições IELB e DICO 0,00 

Contribuições mensais 3.425,00 Água, luz e telefone 427,50 

Ofertas especiais 192,00 Escritório e Carro 506,80 

Repasse CELCPT – Portão 1.020,00 Empréstimo IELB 0,00 

Ofertas – Boa Vista 177,00 Patrimônio 235,50 

Reembolsos 371,00 Construção da igreja Portão 340,00 

Outras entradas 0,00 Outras saídas 801,00 

Total R$ 5.778,00 Total R$ 5.626,80 

Saldo final R$ 4.513,91   

http://www.churchleaders.com/worship/worship-articles/168375-tejado-hanchell-members-here-are-10-ways-to-kill-your-church.html


CONGREGAÇÃO CRISTO PARA TODOS – PORTÃO 
 

CULTO EM DOMINGO: A partir de agosto teremos um culto mensal no domingo. 
Será no 3º domingo do mês, as 09h. O primeiro culto está marcado para 18/08. 

CONGREGAÇÃO SS. TRINDADE – SCHARLAU – SÃO LEOPOLDO 
 

ENTRADA: Recebidos por transferência da Congregação São Lucas do Parque Mauá 
de São Leopoldo, em 30/06, a família de Jair Elias Gregolon e Cléria Knevitz da Silva, e 
suas filhas: Khetlyn, Khewylyn, Renata e Carla. Sejam bem-vindos! 

 

DIA RECEPÇÃO FLORES MÚSICA 
AUXILIAR 
 NA CEIA 

ESCOLA 
DOMINICAL 

07/07 Edmar  e Elvira Pastor Marcos Lucas L. Edmar Horbach Vera e Aline 

14/07 Nilton e Lúcia Leonir Griebeler Lucas L. Juarez Zanatta Aline e Vera 

21/07 Juarez e Marisa Diva Griep Jovens Prof. Gerson L. Bruna e  Júlia G. 

28/07 Marilete e Rodrigo Silvia Sippe Lucas L. Juarez Zanatta Clarice e  Júlia T. 

DISTRITO CONCÓRDIA e IELB 
 

ENCONTRO INTERDISTRITAL: Deptos. de Servas dos distritos Concórdia, Vale do Rio 
dos Sinos, Hortênsias e Videiras se encontrarão no dia 27/07, no Seminário Concórdia. 

 www.ielbscharlau.wordpress.com      /ielbscharlau      @ielbscharlau 


