Querido Líder,
Você precisa de mais voluntários para seu ministério? Você não é o único que sente essa
necessidade. Há uma carência generalizada de voluntários. Percebemos nitidamente que a
demanda de trabalho e os desafios aumentam em escala muito superior ao número de
voluntários que se apresentam para somar esforços em nossas equipes. O que fazer? Vamos
pensar em algumas ações práticas. Antes lembre-se da famosa frase de D.L. Moody:
“Eu preferia conseguir dez homens para fazer o serviço do que fazer o serviço de dez
homens” (D.L. Moody)
As vantagens básicas de investir na ampliação do voluntariado são:

Mais pessoas servirão e desenvolverão seus dons e talentos
Os atuais voluntários poderão se dedicar mais se tiverem menos atividades
Teremos nova ‘energia’ no serviço
Atrairemos ainda mais pessoas para a Igreja
Conseguiremos mais tempo para uma relação pessoal com Deus
Apesar de identificarmos a necessidade da expansão do voluntariado muitos de nós temos
grandes barreiras a serem quebradas. As principais são:

Transformação da Mente familiar em mente Metropolitana. Essa é uma idéia de
Charles Swindoll que explica que muitos de nós temos a tendência de
chamarmos para nossas equipes apenas nossos ‘familiares’ no sentido de
pessoas que já estão perto de nós e que são de nosso conhecimento e amizade. A
mente metropolitana inclui os diferentes, os novos, aqueles que não tem ligação
conosco mas que podem ser voluntários.
Medo de incluir voluntários que venham nos trazer problemas. Vencer esse
medo é sinônimo de arriscar, de seguir em frente apesar dos perigos.
Medo de que alguém tome o nosso lugar. É a insegurança de que um voluntário
seja mais capaz do que nós.
Resistência ao novo e aos novos. Voluntários podem trazer muita novidade ao
nosso ministério. Isso tem suas resistências pois somos sempre tendenciosos à
continuar com nossos modelos.
Tendo vencido as barreiras precisamos de critérios para chamar os novos voluntários:

Que sejam crentes de verdade
Que tenham um coração de servo
Que estejam dispostos a aprender
Que entendam seu lugar no Reino de Deus
Que sejam comprometidos

Você está disposto a ampliar seu círculo de voluntários? Algumas dicas:

 Oração específica pedindo a Deus novos voluntários;

 Observação. Onde estarão nossos voluntário? Talvez bem perto de nós mas
passando desapercebidos;Interação – se aproxime de possíveis voluntários,
mostre-se interessado por conhecê-los e conviver com eles;
 Estabelecimento de metas para expansão de nossa rede de voluntários;
 Iniciar o processo de capacitação de voluntários.
Vamos ampliar nossa rede de voluntários. Isso é possível, apesar de dar trabalho. E lembre-se:
não faça o trabalho de 10 mas sim inclua 10 voluntários em seu ministério.
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