
REGRAS PARA OBREIROS, DIACONISAS,
DIÁCONOS E PORTEIROS

1. Orientações Diversas:

Que Jesus Cristo abençoe aos trabalhos de cada um dos irmãos que,
tiveram a oportunidade de terem seus nomes inscritos nesta escala, e que Deus pai
abençoe para que seus nomes também estejam inscritos no livro da vida.

O esforço de cada um em se organizar e se preparar, tem sido notório ao
vermos na escala, a enorme diversificação de pessoas envolvidas nestes trabalhos.

Graças ao bom Deus, o número de obreiros nesta escala é tão grande que
a maioria tem apenas 1 escala no mês, em cada igreja.

Todos os obreiros devem observar o número de ouvintes em cada culto
on-line, que hoje tem em média 11 assistindo ao mesmo tempo.

Que possamos aumentar de maneira exponencial, por cada um, realizar um
trabalho, focado no ESPIRITUAL E NO EMOCIONAL e não apenas no tom, na
nota, na aparência e, principalmente, ajudar a compartilhar e a divulgar todos os
trabalhos em suas redes sociais.

Tenha utilizado todos os meios da qual tenho conhecimento, e sempre
estou buscando outros que ainda não conheço, para divulgar a palavra de Deus,
porém, preciso da ajuda de todos para compartilhar em suas redes sociais e nos
grupos da qual vocês fazem parte.

Sejam Incansáveis, nosso descanso será no céu.

Gostaria que todos tivessem aqui seus nomes, porém, não há espaço na
escala para tantas pessoas, com tantas qualidades e capacidades. Observem os
muitos trabalhos que ainda precisam de sua ajuda.

Organizar uma escala não é apenas jogar nomes num pedaço de papel,
vários critérios precisam ser levados em consideração, se tornando tão complexa
que, sem o uso de computador, seria quase inviável atender de forma equilibrada
todas as variáveis que levo em conta, desde a espiritualidade, preparo anterior a
escala, desempenho, escolha ministerial, relacionamento coletivo, entre outros.
Cada nome, em cada dia e momento do mês é escolhido conforme o trabalho que
desejo ao longo do Mês, por isso, evitem trocar suas escalas, troca somente se
necessário.



Caso seus compromissos pessoais estejam muito elevados no
momento, me comunique que, sem problemas, coloco outro no seu lugar.
Temos hoje fila de espera para ocupar o seu lugar.

Repito, observem que muitos outros trabalhos precisam ser desenvolvidos,
nas visitas aos lares, com o presbítero Zigomar e na distribuição de folhetos nas
casas, hoje temos MILHARES de folhetos parados na igreja.

Só temos tempo para o que é importante para nós.

2. Diaconisas e Porteiros

A diaconisa e o porteiro, devem sempre estarem atentos e, com o
pensamento, clamando a Deus.

Não fique na portaria desatento ou de olhos fechados, todas as pessoas,
antes de serem libertas na igreja, passam por você, vendo o inimigo você distraído,
vai usar este meio para te atacar.

O bom soldado não dorme com a espada na mão, fique atento e alerta,
clamando e pedindo ao Espírito Santo que te proteja e te abençoe.

Durante o período de PANDEMIA, DEVE SER AFERIDA A
TEMPERATURA, OFERECIDO O ÁLCOOL GEL SENDO DE USO OBRIGATÓRIO
MÁSCARA, SALVO, NOS CASOS QUE JÁ EXPLICAMOS.

É de grande importância que a diaconisa e o porteiro cheguem na igreja no
mínimo 20 minutos antes do culto iniciar, ou peça para uma irmã ou irmão,
escalado em outros dias, ficar no seu lugar para controle de todos que entram. Da
mesma forma, permaneçam em seus postos até o fechamento da igreja.

3. Santa Ceia:

Irmãos, será ministrado santa ceia, além das datas previstas (1º Sábado
na Mathias e 3º Domingo no Guajuviras) apenas para os irmãos que estavam de
cama (Doentes), pois ela é preparada por irmãs que nos auxiliam nesta tarefa, não
permanecendo pronta na igreja, converse com o Bispo Leandro, Evangelista
Marcos Bilhão ou com o Diácono Jeferson Konrad.



4. Vestimenta:

Muito cuidado com a sua VESTIMENTA! Quando decidimos nos tornar
servos de Deus, também escolhemos ser diferentes do mundo e não igual a ele.
Por isso, não use roupas justas ou que exponham seu corpo, lembre-se que ele é o
templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19.

Mulheres, no dia a dia, ao utilizar league, utilize uma blusa que cubra as
regiões íntimas, devido a este tipo de roupa, estas regiões ficam em evidência.
Utilize blusas que mesmo ao fazer movimentos com os braços, mantenham estas
áreas cobertas. Caso não seja possível, evitem este tipo de roupa e utilizem
saias/vestidos. Também não é permitido o uso de qualquer tipo de joias,
correntes, anéis, brincos, exceto aliança. Servir a Deus é uma escolha,
obedecer é uma obrigação.

Aos Porteiros, ministros de louvor, pregadores e músicos, passa a ser
OBRIGATÓRIO o uso de calça preta e camisa social branca e, quando não
estiver muito calor, gravata.

Para as Diaconisas, ministras de louvor e pregadoras passa a ser
OBRIGATÓRIO o uso de saia preta e camisa branca.

Vocês são as pessoas que ficam em evidência diante do povo, por isso, sua
aparência deve ser exemplar, fazendo uso de calçados em boa conservação,
engraxados e limpos.

Como forma de atender a todas da melhor forma, o modelo de saia fica a
critério de cada irmã, sendo apenas exigido ser totalmente preta e comprimento
mínimo próximo aos joelhos.

Quanto aos homens, pode ser calça jeans, desde que seja totalmente
preta, não esteja rasgada, ou possua algum detalhe que a diferencie, quando
observado de longe, de uma calça social. Os únicos dispensados deste uniforme
serão os pastores e bispos que passaram a ter um uniforme específico,
completamente branco.

5. Instruções e Ensinamentos:

Para que não existam dúvidas quanto às instruções que devem ser
obedecidas na igreja, esclareço que como bispo encarregado de canoas, todas as
definições e formas de como os trabalhos devem ser executados na igreja, serão
sempre aprovadas por mim, já que a minha autoridade é a maior na igreja,
inclusive maior que a do Espírito Santo, 1 Coríntios 14:32-33, sendo assim,



toda e qualquer profecia instrutiva deve primeiramente passar por mim, para
posteriormente, caso eu concorde, ser passado a igreja.

6. Trabalhos Diversos:

Caso durante uma manifestação demoníaca, o obreiro responsável pelo
culto não se sentir preparado, deverá solicitar auxílio a outro irmão, respeitando a
hierarquia, do maior ao menor cargo: Bispo, Pastor, Presbítero, Evangelista,
Diácono e Diaconisa. Caso neste momento, não esteja presente algum obreiro
preparado, o profeta deverá impor as mãos e trazer libertação sobre esta vida.

Próximo aos banheiros, tanto na Mathias quanto no Guajuviras, deverá
permanecer uma diaconisa para acompanhar entradas e saídas, verificar a falta de
utensílios (papel higiênico e Papel Toalha) e acompanhar o acesso de crianças a
fim de evitar bagunças, conforme previamente solicitado pelo Espírito Santo.

7. Ministro de Louvor (inicia o culto)

O ministro de louvor não foi escalado para cantar ao longo de todo o
período, previamente definido, mas foi escalado para administrar o louvor. Tenha
diversificação de louvores e de pessoas cantando.

Este período, deve ser administrado com inteligência, por isso, aconselho
que para um melhor resultado do seu trabalho, inspire-se em pessoas que, na
televisão, por exemplo, realizam a mesma tarefa apresentando programas de
auditório, ou seja, convide outras pessoas para cantar, tenha uma interatividade
com o público sem perder o foco, Louvar.

Com o foco no louvor, caso faça comentários para interagir com o público,
que sejam comentários rápidos, 10 a 15 segundos.

Lembre-se que você está sendo visto por centenas de pessoas e os
trabalhos realizados sobre o altar tem como objetivo aproximar as pessoas de
Deus, o que não irá acontecer, com um louvor ruim, cansativo (por excesso de
senta e levanta ou excesso de palmas) ou muitos louvores lentos ou rápidos.

Esteja atento para, ao convidar as pessoas, não o fazer durante palmas,
de intenso barulho ou ao perceber que, a pessoa que deseja convidar, está
desatenta. Aguarde o som normalizar e então convide a pessoa para cantar,
evitando assim ter que chamar diversas vezes seu nome. Evite convidar os jovens
responsáveis pelas transmissões ou no controle do som devido à distância e ao
tempo, combine previamente.



Sempre que possível, combine com as pessoas que deseja convidar, antes
do culto, não é uma obrigação apenas um conselho, para assim, não serem pegas
de surpresa ou rejeitarem o seu convite.

Sempre que ministrar o louvor, posteriormente ouça através do Facebook a
gravação do culto para verificar a qualidade do seu trabalho, verificando se é
prazeroso de ouvir ou, caso contrário, cante outros hinos ou corinhos ou apenas
administre o louvor. Todos possuem capacidade de evoluir.

O tempo máximo para você
ministrar o louvor é de 30 à 40 minutos,
nunca superior a isso. Faça um louvor de
excelência.

Nunca passe a palavra
diretamente ao pregador, sempre passe a
palavra ao Bispo Leandro ou responsável
pelo culto no dia, e este, fará a oração e
passará a palavra ao pregador.

8. Pregador

Cada pregador tem plena liberdade de escolher suas mensagens, porém, é
responsável por tudo que diz e realiza neste período. Assim como no louvor, o foco
é louvar, na pregação o foco é pregar, ou seja, ensinar a bíblia. Parece clichê,
porém é importante frisar que é possível sim cantar um louvor que complemente
sua palavra, porém, lembre-se do objetivo para não transformar o período de
pregação em um segundo louvor ou em um culto de oração. Repetindo,
mantenha-se concentrado no objetivo: ENSINAR A PALAVRA DE DEUS.

Ao escolher sua mensagem, evite textos de difícil interpretação, como
textos apocalípticos ou que você não tenha pleno domínio de ensinar o conteúdo do
texto sem misturar com opiniões e ideias pessoais. Ministrar a palavra de Deus é
transmitir a vontade de Deus às pessoas e não a nossa.

Ao escolher sua mensagem, procure diversificar o máximo possível como
vimos no curso de obreiros. Acesse o site www.ministeriocristoeosenhor.com.br e
verifique os textos que já foram pregados e qual foi o foco naquela mensagem. Se o
seu foco fosse o mesmo, opte por escolher outro texto que ainda não tenha sido
ministrado e assim, não ficar repetindo o que muitos já falaram. São 66 livros na
bíblia, mais de 31 mil versículos, ouse navegar neste mar de conhecimento.

Tudo na vida tem um limite e com a mensagem não é diferente. O tempo
limite de uma pregação é semelhante ao louvor, 30 a 40 minutos. Pode ser menor,
sem problemas, mas nunca maior. Observe que este tempo compreende todo o

http://www.ministeriocristoeosenhor.com.br


trabalho que você irá realizar, orar, ler os textos, explanar, cantar um louvor.
Organize-se para não ultrapassar o limite de tempo.

Para quem não tem um pleno domínio do conteúdo que irá ministrar,
trazendo novidades, indo além do texto sem extrapolar os limites acima citados, o
tempo ideal de mensagem é de 20 a 25 minutos como vimos no curso de
obreiros.

Observei como alguns pregadores escolhem suas mensagens, de maneira
aleatória, por exemplo, um irmão pregou um texto de Lucas, e o próximo pregador
escolhe um texto alguns capítulos antes ou depois não trazendo nenhuma
novidade. Para mim, que tenho uma certa prática em pregações, ficou claro
que não houve preparo algum. Preparem-se, estudem a bíblia, tragam novidades,
são mais de 31 mil versículos, não se acomodem na mesma forma de ministrar a
palavra de Deus pois, Deus vai agir com você do mesmo jeito.

Lembrem-se que Deus está vendo e ouvindo sua pregação, pense, no que
ele vai pensar de um obreiro que, com apenas 1 ou 2 escalas no mês inteiro, ainda
escolhe textos aleatórios e lê apenas na hora de pregar repetindo as mesmas
palavras já faladas por muitos outros? Será este um obreiro de valor?

9. Divulgue nossos trabalhos

Tenho constantemente atualizado o site de nossa igreja,
www.ministeriocristoeosenhor.com.br, na última atualização desta semana inclui
versículos em destaque, além de todos os recursos já existentes como:

● Indicação de Filmes;
● Séries;
● Versículos em Destaque;
● Programa de Rádio;
● Link para os cultos on-line;
● História de fundação do ministério;
● Contas e dados do PIX para enviar suas ofertas e dízimos;
● Estudos Bíblicos;
● Material do Curso de Obreiros;
● Quase 700 pregações catalogadas e classificadas em Livro, Capítulo,

Versículos e Preletor;
● Endereço e fotos de todas as nossas igrejas.

Compartilhem as pregações, os programas de rádio, as séries e filmes.
Compartilhem pelo menos um versículo por dia, já são mais de 100 versículos
disponíveis no site. Lá você encontra a explicação de como fazer.



10. Utilização dos Salões:

Como forma de organizar o uso do salão, este que possui custos de
manutenção, bombeiros e demais obrigações, fica definido os seguintes valores:

Salão na Mathias:

Membros e dependentes: R$ 100,00;

Membros que desejam utilizar para festas de terceiros ou filhos adultos (não
membros) R$ 200,00;

Salão na Guajuviras:

Membros e dependentes: R$ 50,00;

Membros que desejam utilizar para festas de terceiros ou filhos adultos (não
membros) R$ 100,00;

O uso do salão ficará sob a responsabilidade do membro que deverá entregar
limpo e com todos os materiais nos seus devidos lugares. Não locamos para
terceiros. Os valores devem ser pagos antecipadamente.

Que Deus Abençoe a todos.

Leandro Leão Wendt

Bispo e Engenheiro Civil


