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Módulo I 
  
Igreja Atraente, Igreja Acolhedora 
  
Aula nº 01 – A Igreja de Jesus é Atraente 
  
Algumas igrejas encontram dificuldades para atrair os moradores da sua localidade, sendo pouco 
conhecida e pouco visitada por eles. 
Sabemos que a decisão por crer e aceitar a Jesus cabe a cada pessoa evangelizada e que a missão da 
igreja é pregar o evangelho. 
No entanto, como igreja de Jesus, ela não pode se esquecer das pessoas da sua localidade. 
Ela deve, sim, se esforçar em oferecer bons motivos para que essas pessoas se aproximem dela. 
  
A Igreja sendo Amiga da Vizinhança 
A igreja não pode ser vista como um grupo isolado, fazendo reuniões para benefício apenas de seus 
membros. 
A igreja recebeu a missão de evangelizar o mundo. 
Ela tem que buscar as pessoas ainda não salvas. 
Para atrair e trazer essas pessoas, é necessário que a igreja seja conhecida, que seja comentada por 
suas coisas boas, que seja amiga das pessoas da sua localidade. 
A igreja precisa ser atraente também para os que não são crentes, para praticantes de outras 
religiões, para todos. 
Não é ser amiga do mundo, mas é ser amiga dos que vivem no mundo. 
Não é ser atraente por aceitar costumes do mundo, mas é ser atraente por receber as pessoas como 
Jesus as recebia, veja os exemplos: mulher samaritana, mulher adúltera, Zaqueu etc. 
 
Aula nº 02 – A Igreja atraindo a Vizinhança 
 
Na localidade da igreja, certamente há pessoas com carências e necessidades, tais como: sociais, 
educativas, profissionais, recreativas etc. 
Prepare atividades para ajudar as pessoas nessas áreas. 
Convide membros da igreja para conduzir essas tarefas. 
Se não tiver pessoas capacitadas na igreja, convide de uma igreja irmã ou profissionais seculares 
voluntários. 
Estabeleça local e horário para essas atividades. 
Divulgue essas atividades, esclarecendo que podem participar pessoas de qualquer fé ou religião. 
Acompanhe todas essas atividades para que alcancem o resultado esperado. 
Não cobre pelas atividades oferecidas. 
 



 
Não se apresse para falar da igreja ou do evangelho nessas reuniões. 
O objetivo, nesta fase, é receber bem as pessoas, tornar a igreja um lugar agradável e atraente para 
todos, sem o compromisso de se tornar membro. 
No momento oportuno, o Evangelho poderá ser apresentado. 
 
Sugestão de atividades 
Palestras sobre: Prevenção ao Uso de Drogas, Saúde Bucal, Orientação Ginecológica, Orientação 
Familiar etc. 
Cursos sobre: Informática Básica, Inglês, Música, Reforço escolar para alunos com dificuldades, 
Alfabetização de Adultos, Manicure etc. 
Procure também criar atividades para trazer a família dos participantes dos cursos para a igreja, 
como: Entrega de diplomas dos cursos, Dias das mães, Dias dos pais, Dia das crianças etc. 
 
Socorro Humano 
Há muitas pessoas sofrendo: enfermidades, problemas familiares, moradia, desemprego, falta de 
alimentos etc. Elas podem já estar frequentando a igreja ou mesmo serem apenas vizinhos. 
A igreja precisa socorrer esses necessitados. Pense primeiro no socorro de sobrevivência, como 
alimentos, para órfãos, viúvas e desempregados. 
Ainda que a igreja tenha poucos recursos, sempre poderá fazer alguma coisa para alguém que nada 
tem. 
 
Outras Recomendações 
Estas são apenas algumas sugestões, você pode acrescentar outras atividades de interesse da 
localidade. 
É muito importante oferecer boa acolhida nas instalações da igreja ou em algum espaço anexo. 
Caso faltem recursos financeiros para os gastos, busque em primeiro lugar o apoio dos membros da 
igreja. 
Se for necessário, solicite mantenedores entre as pessoas de melhor condição financeira da sua 
localidade, mesmo não sendo evangélicas. 
Sendo um trabalho sério e útil para a sociedade, certamente haverá pessoas que apoiarão. Além 
disso, esses mantenedores poderão se tornar amigos da igreja. 
 
Aula nº 03 – A Igreja Salvando a Vizinhança 
 
Em pesquisa feita, concluiu-se que os templos são os imóveis que passam a maior parte do tempo 
sem uso. 
Devemos aproveitar melhor esse espaço para auxiliar as pessoas da localidade. 
De início, com atividades sociais, profissionais, educativas, sem o compromisso de religião. 
Depois, firmado esse vínculo inicial, e de forma branda, apresentar a igreja e o Evangelho para os 
visitantes. 
Dessa forma, a igreja de Jesus poderá ser atraente e importante para a localidade onde se encontra. 
Não somente pela ajuda e socorro humano, mas também oferecendo a salvação pela fé no Senhor 
Jesus Cristo. 
Veja nas aulas seguintes, como sua igreja pode ser acolhedora para todas as pessoas. 
Acolhendo bem a todas as pessoas, a Igreja de Jesus poderá anunciar o Evangelho sem barreiras, 
salvando almas e servindo e agradando ao Senhor Jesus Cristo. 
 
 
 
 



 
Aula nº 04 - A Igreja de Jesus é Acolhedora 
  
A igreja deve receber bem a todas as pessoas. 
Quando são bem recebidas, as pessoas voltam e, ainda, podem trazer outras. 
Os membros da igreja, sabendo que os visitantes se sentem bem na igreja, também se esforçarão 
para convidar familiares, vizinhos e amigos. 
Os visitantes podem ser membros de outras igrejas, mas, também podem ser pessoas que precisam 
de Jesus: não salvas, doentes, com problemas, viciados e outros. 
Assim como nós, essas pessoas também são amadas por Jesus, pois Ele entregou a sua vida por 
todos. 
Há pessoas que encontram muitas dificuldades para visitar uma igreja. 
Por isso, quando uma pessoa visita a igreja, essa pessoa deve ser bem recebida. 
A igreja deve fazer tudo o que for possível para agradar essa pessoa, para que ela volte mais vezes 
e para que se decida por receber a salvação pela fé em Jesus. 
 
Recebendo os visitantes 
Receba bem os visitantes, sendo crentes ou não, 
Na porta, alguém para receber o visitante com alegria, anotar o nome e levá-lo a um assento 
disponível. 
Quem recebe os visitantes deve orientá-los sobre as instalações, como banheiro e local para 
crianças. 
Num certo momento do culto, leia o nome dos visitantes. Diga aos visitantes que são bem-vindos. 
Convide os visitantes para as outras atividades da igreja, indicando dias e horários. 
 
Aula nº 05 - Sala de Boas-Vindas 
 
Se não tiver uma sala disponível, utilize um espaço com bancos, num canto da igreja, próximo ao 
púlpito, 
Reserve 10 minutos no final do culto e convide todos os visitantes para virem até essa sala ou 
espaço. 
Aqueles que aceitaram a Jesus nesse culto também devem ser chamados. 
O pastor ou alguém preparado pode dirigir uma rápida e sincera palavra de boas-vindas e 
apresentar a igreja: 
• Instalações: espaço das crianças, banheiro 
• Atividades da Igreja: cultos, reuniões, ensaios, oração etc (informe dias e horários) 
Peça para um auxiliar anotar numa ficha algumas informações dos visitantes, como: 
• Nome e dia de nascimento (apenas dia e mês) 
• Endereço/telefone/e-mail/whatsapp 
• Igreja que frequenta 
• Pedidos de oração 
Distribua material de evangelismo e material da igreja: 
• Bíblia/Novo Testamento/Folhetos/Material Infantil 
• Boletim da Igreja/Atividades e Horários/Convites 
Finalize a reunião com uma oração por todos. 
 
Obreiro Conselheiro 
Esta atividade complementa a de Boas-Vindas. 
Tendo em mãos as fichas dos visitantes, o pastor indica um “obreiro conselheiro” ou uma “obreira 
conselheira” para cada visitante. 



O “obreiro conselheiro” ficará responsável por manter uma ligação entre a igreja e o visitante, da 
seguinte forma: 
• Contato telefônico, e-mail ou whatsapp, lembrando e convidando para as atividades da igreja. 
• Carta ou e-mail, com felicitações pelo aniversário e convidando para vir à igreja. 
• Contato telefônico, oferecendo uma visita ao lar para leitura da Bíblia e oração. 
O “Obreiro Conselheiro” deve sempre informar o pastor sobre os contatos feitos com os visitantes. 
No caso de se marcar visitas ao lar, estas devem ser supervisionadas pelo pastor ou um líder. 
O pastor deve escolher pessoas preparadas para cada tipo de visita, bem como acompanhar os 
resultados, podendo também participar da visita. 
A igreja de Jesus é acolhedora, sua direção e seus membros se esforçam sempre para receber bem 
os visitantes e para não perder o contato com eles. 
 
Manual para Líderes de Igreja 
O texto deste módulo foi extraído do livreto “Manual para Líderes de Igreja”, editado pela equipe 
da Missão ABS Vida. 
Recomendamos conhecer esse livreto, para obter mais conhecimento sobre liderança de igreja, 
incluindo pastores e líderes. 
Esse livreto também pode ser usado como um Curso para Líderes de Igreja, para instrução de 
pastores, obreiros e líderes na igreja local. 
Baixe grátis este livreto em PDF ou adquira em forma impressa no site www.absvida.com.br 
 
Material Adicional 
Segue indicação de sites com material sobre o assunto.  
Faça uma busca neles e veja o que possa ser útil para você. 
Faça as devidas adaptações, sempre levando em conta as características e condições da igreja local. 
Para acessar cada site, copie todo o endereço indicado a seguir (começa com https...) e cole na 
primeira linha do seu navegador de internet. 
 
7 Projetos Sociais para Aplicar na sua Igreja 
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/5-projetos-sociais-que-voce-pode-aplicar-na-sua-igreja/ 
 
Ações Sociais para Crianças 
https://www.maosdadas.ong.br/folhinha-virtual-maos-dadas/#comment-18176 
 
Atos de Bondade que Podemos Praticar 
https://manancialsbo.com.br/2018/09/05/atos-de-bondade-ideias/ 
 
Lista de Louvores para Crianças 
https://www.materialgospel.com.br/como-escolher-louvores-para-criancas/ 
 
Artigos em Geral 
https://arsenaldocrente.blogspot.com/ 
 
 
Parabéns! você chegou ao final do Módulo I. 
Continue no Módulo II. 
Para acessar esse módulo, entre pelo Menu acima ou clique aqui. 
 

 

"Crianças sem Jesus, o grande campo missionário pertinho de você!" 
 


