
Em que a igreja precisa melhorar,  
segundo os jovens da igreja 

          Em um encontro realizado com a maioria dos jovens mais frequentes aos 
cultos da igreja, na residência do pastor, no final do ano passado, os incentivei 
a que dissessem o que pensam e sonham a respeito de nossa igreja e onde ou 
em que ela precisa melhorar para cumpri melhor sua missão, ser ainda mais 
parecida com Jesus e, consequentemente, crescer espiritual e numericamente. 
Os pontos mais destacados foram: 

a) Ter maior envolvimento com a comunidade do bairro, buscando ir ao 
encontro das necessidades dela e promovendo ações, programas e 
abordagens que despertem o interesse dela por Jesus e pela igreja 
Dele. 

b) Ser mais relevante onde Deus a colocou, usando mais seus recursos 
patrimoniais (que poucas igrejas têm), financeiros e humanos (preparo e 
talentos) para que as pessoas que moram ou trabalha no seu entorno 
reconheçam o quanto ela é (e pode ser mais) importante para elas e 
para a região, na medida em que ela abre suas portas e corações para 
mais ações espirituais, sociais, assistenciais, esportivas e educacionais. 

c)  Tornar-se mais contextualizada e inspiradora em sua liturgia, 
organização eclesiástica, ensino (conteúdo e forma) e linguagem, para 
que possa ser capaz de atrair mais pessoas sem igreja, que vivem numa 
cultura pós-moderna marcada por muita informação, qualidade, rápidas 
mudanças, conforto, facilidades, angústias e desafios. 

d) Expressar mais receptividade e acolhimento, especialmente para com 
as pessoas de fora da igreja, procurando cooperar de todas as formas 
possíveis facilitar o acesso, a ambientação e o entrosamento delas, 
agindo com amor e sensibilidade para com elas. 

e) Desenvolver mais programas e ações voltados para grupos 
específicos, criando ou aprimorando os ministérios voltados a atender 
as carências e peculiaridades de crianças, adolescentes, jovens, casais, 
solteiros, idosos etc. 

f) Aperfeiçoar as ações que visem a atrair e firmar os antigos membros 
afastados e os novos crentes, promovendo uma série de atividades e 
projetos voltados a acompanhar e favorecer o crescimento cristão, a 
integração e engajamento deles nos programas e ministérios da igreja e 
do Reino de Deus, de acordo com os dons espirituais e habilidades que 
possuam. 

          São demandas fundamentais que precisamos atender e que não só são 
dos jovens, mas da imensa maioria da igreja, sob pena de não conseguirmos 
reintegrar os membros ausentes e manter os presentes. 
          Continuarei reunindo com outros grupos para ouvir, registar e buscar 
atender suas preocupações.  
Pastor Walmir Vieira 


