TREINAMENTO PARA ANFITRIÕES
O PAPEL DO ANFITRIÃO
Um assunto que acho relevante e percebo não tanta ênfase na Visão de
Grupos de Crescimentos é o papel do anfitrião (ou lar hospedeiro). Sabemos
que o sucesso de um GC está vinculado a oração + atitudes do líder.

O PAPEL DO ANFITRIÃO
FM 1:17 NVI
ASSIM, SE VOCÊ ME CONSIDERA COMPANHEIRO NA FÉ,
RECEBA-O COMO SE ESTIVESSE RECEBENDO A MIM.
O contexto do texto citado fala sobre o pedido de Paulo a Filemon para receber
Onésimo, um escravo fugitivo que segundo as leis e práticas da época poderia
ter sido até executado por causa desta atitude. Paulo, conhecendo o senso de
humanidade de Filemon, apelou para que o mesmo fosse tratado com
gentileza. Col. 4:9 indica que Onésimo, juntamente com Tíquico, fora portador
das epístolas aos Efésios, aos Colossenses e a Filemom. As tradições fazem
dele bispo de Beréia, onde se diz que ele sofreu o martírio. O primeiro fator,

que produziu a escrita dessa epístola, se deu no momento em que Onésimo,
sobrecarregado com os deveres de escravo, e não estando mais disposto a
continuar sofrendo, resolveu furtar ao seu senhor (Fm 1:18) e obter a sua
liberdade mediante a fuga para Éfeso (ou Roma, ou Cesaréia). Tendo-se
convertido ao evangelho por meio de Paulo, e estando convencido de seu
dever de fazer restauração, voltando a Filemom, precisava de uma carta de
defesa para o seu senhor. Nos versículos 13 e 14 vemos o desejo de Paulo na
libertação de Onésimo para que se tornasse ministro cristão, ajudando-o em
seus labores, juntamente com outros homens dignos, cujos nomes decoram as
epístolas de Paulo. Desse modo é que ele se tornaria realmente «útil» (ver o
décimo primeiro versículo) ou «proveitoso», que é um trocadilho feito com o
seu nome.
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Gostaria de utilizar este texto para apenas fortalecer a importância do “recebao”, Paulo sabia que Filemon teria todos os “pré-requisitos” para discernir o
propósito de Deus na vida de Onésimo.
ENTÃO...
•

É de extrema importância que o ministro de compartilhamento no
contexto de grupo instrua os anfitriões:

•

Um anfitrião que não conhece o propósito do GC não saberá a
importância de um ambiente limpo e organizado…

•

Conhecendo os propósitos do GC ele receberá bem cada pessoa…

•

Ele providenciará uma água, um cafezinho… (muitos vão para o GC
direto do trabalho)

•

O anfitrião deve ser um cristão maduro – “anfitriões sem maturidade”
estão mais propícios a desmarcar a o GC em cima da hora, não saber
lidar com as pessoas e principalmente com as crianças…

•

Ele será envolvido, conectado com a vida do GC auxiliando o líder…

•

Ele está envolvido com a Igreja e com sua liderança…

Ser um anfitrião é muito mais do que receber bem as pessoas de forma
natural, é discernir espiritualmente o propósito do Reino de Deus na vida
de cada uma delas, sendo instrumento direto das transformações geradas
pelo Espírito Santo.

ANFITRIÃO DE GRUPO DE CRESCIMENTO
BEM SUCEDIDO

ANFITRIÃO DE GC BEM SUCEDIDO
O papel do anfitrião é um dos menos valorizados do ministério de crescimento,
ouvimos muito a respeito de líder de GC,supervisor e pastor, mas muito pouco
a respeito de anfitrião. No entanto receber a reunião de um GC pode promover
ou destruir o ministério de grupo de crescimento. Um anfitrião eficaz cria uma
atmosfera de receptividade que faz com que o líder do grupo se concentre nas
pessoas presentes e o libera do trabalho adicional de recebe las.
A maioria dos grupos de crescimentos se reúne em casas ou aptos e eu acho
essa idéia excelente, porque a Bíblia diz que a igreja é uma família e o
ambiente de um lar expressa muito bem isso.
Ser um anfitrião não é tão simples e neste processo de servir outras pessoas o
Espírito Santo trabalha em nosso coração na construção dos limites.
Geralmente receber pessoas, muitas vezes, significará uma parede suja, um
copo quebrado, refrigerante ou comida no tapete. Muitas pessoas não recebem
a obra de Deus em suas casas porque estão mais preocupadas com os
utensílios internos da sua residência do que com as grandes coisas que o
Senhor pode realizar na vida de alguém ao freqüentar um GC. Sujeitarem-se
as características de um bom anfitrião é ter os limites de Deus construídos em
minha vida ministerial.

Uma das principais razões pelas quais o ministério de grupo de crescimento
não cresce e prospera com mais rapidez e a ausência de pessoas dispostas a
abrirem suas casas. Esse mesmo problema afligiu a igreja primitiva e Pedro se
reporta ao assunto em 1Pe 4.9 dizendo: Hospedem uns aos outros , sem
reclamar. Assim como nós hoje, a igreja primitiva dependia de membros
hospitaleiros que abrissem suas casas para o ministério da igreja nas casas.

EM PARQUES

Cafeterias, lanchonetes e restaurantes

Não creio, entretanto que casa seja o único local onde o GC possa reunir.
Alguns GCs podem reunir em cafeterias, numa escola, ou parque. Porem
procuro encorajar os GCs a não se reunirem no prédio da igreja porque o
ministério de GC é uma estratégia de penetração evangelística ao contrario de
uma estratégia de ir a igreja.

Vejamos alguns detalhes:
ANTES DA CHEGADA DO GRUPO
1. Deixe o ambiente limpo e aconchegante
2. Coloque os sofás e cadeiras em forma de círculo. Se necessário, traga as
cadeiras da sala de jantar, para que haja suficientes assentos para todo
mundo.
3. Deixe o círculo largo o bastante para que ninguém se sente fora dele. Caso
algumas pessoas faltem, vocês podem estreitar o círculo depois.
4. É importante ter uma mesinha pequena no centro ou ao lado do círculo, tipo
mesinha de café.
5. Desde o início da reunião, já tenha um pacote de guardanapos de papel na
mesinha.
6. O banheiro deve estar limpo, com papel higiênico, toalha e sabonete para
as mãos.
7. Desligue ou desconecte as extensões de telefone que ficarem no local onde
será a reunião, assim como mantenha o próprio telefone celular no modo
silencioso ou desligado.

8. Mantenha uma jarra com água ao lado do círculo desde o início. Se todos
gostarem, tenha café e copinhos à disposição também.
9. Você, anfitrião, não precisa providenciar o lanche toda semana; o ministro
de compartilhamento do grupo vai delegar aos outros membros para trazer
o lanche, observando uma escala de rodízio entre os membros que podem
fazê-lo.
10. Animais domésticos devem ser postos em outro cômodo da casa durante a
reunião. Alguém pode ter medo, não gostar de animais, ter alergia ou
qualquer outro tipo de sentimento, e por mais que amemos nossos
bichinhos, Jesus ama muito mais as pessoas, e nós devemos seguir os
Seus passos. Todos os membros da casa devem cooperar com a reunião!
11. Cheque a atmosfera física e espiritual de sua casa. Veja se não está muito
calor, se é preciso abrir ou fechar janelas, ligar ventilador, coisa deste tipo.
A iluminação deve ser adequada.
12. Antes que qualquer pessoa chegue, separe uns cinco minutos para você
mesmo, anfitrião, sentar-se no círculo e orar pela reunião.

DURANTE A REUNIÃO

1. Seja o primeiro a receber as pessoas na porta; sorria, seja caloroso sem
agitação e exagero.
2. Sem atrapalhar o andamento, fique atento às necessidades que as pessoas
podem ter durante a reunião, e discretamente vá tentando ajudar
principalmente porque eles estão em sua casa.

DEPOIS DA REUNIÃO

1. Logo depois do final da reunião os anfitriões vão para a cozinha e arrumam
rapidamente o lanche e as bebidas, providenciando também gelo extra.
Podem pedir ajuda de outros membros.

2. Encoraje as pessoas a conversarem, ter comunhão uns com os outros, e
comer juntos.
3. As pessoas gostam de ajudar, por isso peça ajuda dos membros e até dos
visitantes homens para ajudar a colocar cadeiras e sofás nos seus lugares,
e arrumar a área para os comes e bebes.

ONZE HORAS! E AGORA?

1. Às vezes um ou mais membros do grupo, ou até mesmo um visitante, não
quer ir embora.
2. Com muito jeito, diga que vocês precisam levantar cedo e que já está
passando da hora de deitar. Se tiverem filhos, que precisam levantar cedo
para ir à escola, digam isso também.
3. Encoraje a pessoa a se levantar, levantando-se você primeiro. E você
mesmo comece a andar em direção à porta, convidando a pessoa a voltar,
ou marcando um novo encontro

4. Se a pessoa não entender a dica, coloque gentilmente a mão sobre o seu
ombro e diga: “Vamos orar, para que o Senhor o leve em paz…
5. “Atenção: Cuidado para não ofender ninguém!
6. A pessoa que quer ficar mais tempo normalmente é alguém que precisa de
cuidado e atenção, por isso dê um jeito de marcar de novo com ela,
encontrar um tempo para mais comunhão.
7. Alguém pode querer discutir assuntos profundos, coisas não faladas no
GC. Nesses casos, diga que vocês poderão falar depois com o líder do GC
ou com um dos pastores da igreja.
8. Depois que todos tiverem saído, os anfitriões devem orar pedindo a Deus
proteção e cobertura sobre a sua casa, para que nenhum mal ou influência
errada fique ali. Não faça isso por medo, pois Deus protege a sua casa,
mas faça-o como prevenção e garantia (Efésios 6.12).

AS RECOMPENSAS:
1. Saiba que você e sua casa serão muitíssimos abençoados como foi ObedeEdom (2 Sm 6.11) por receber a Arca de Deus (a igreja de Jesus) em seu
lar. Que Deus te abençoe ricamente em todas as coisas.
Anfitriões são responsáveis pelo o menos 50% do resultado de um grupo de
crescimento. O anfitrião precisa fazer cursos para saber o que é um GC e
como se portar.
ERROS QUE UM ANFITRIÃO NUNCA DEVE COMETER:
Não deixar o portão da casa fechado...;
Nunca deixar o cachorro solto (prender em um lugar onde não atrapalha);

Não cometa o erro de deixar a tv ligada e nem telefone tocando ou
falando em celular;
Nunca deixe de participar do grupo...o grupo de crescimento não é um
amuleto e muito menos um patuá da sorte;
Nunca deve dar mal testemunho aos vizinhos;
Não cometer o erro de não convidar pessoas. Uma das grandes
responsabilidades de convidar é o do anfitrião, pois, a casa é dele, e tem
muito mais autoridade para convidar. As outras pessoas deve tmb
convidar. O anfitrião dever aprender a convidar as pessoas.
Não ser hospitaleiro...
Largar de mimis...

Por: Pr Andre Torres Ribeiro e outros

