
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DAS
MULHERES NA IGREJA

Quer a igreja tenha um ministério ou departamento oficial para mulheres
ou não, o trabalho com as mulheres é de vital importância para a saúde
espiritual das mulheres cristãs.

Um trabalho saudável e vibrante para as mulheres da sua igreja é mais do
que uma oportunidade social. É mais do que planejamento de eventos,
reuniões de artesanato, almoços e serviço comunitário. Embora essas
atividades possam ser importante para o ministério de mulheres, um
ministério de mulheres próspero é o de mulheres se conectando com
mulheres, desafiando umas às outras a crescerem na semelhança de
Cristo.

PORQUE O MINISTÉRIO DA MULHER É DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA A
IGREJA?

1. As mulheres têm necessidades e desafios únicos em suas caminhadas
cristãs. Ao examinarmos essas necessidades, vemos a imensa
importância de desenvolver um ministério ou trabalho de mulheres
próspero nas igrejas locais.

2. As mulheres precisam de ambientes emocionalmente seguros. As
mulheres muitas vezes se sentem mais seguras ao compartilhar seus
corações, fazer perguntas, pedir orações e falar quando estão com outras
mulheres.

3. As mulheres precisam de comunhão piedosa. Quer a mulher seja uma
nova mãe que raramente vê outras mulheres adultas, uma aposentada



que está sozinha em casa ou algo entre os dois, as mulheres precisam de
conexões profundas, ricas e duradouras que sejam significativas e
desafiadoras. Em vez do rápido e superficial "como vai você" das manhãs
de domingo, o ministério de mulheres dá a oportunidade de conexões
profundas. Mesmo para os introvertidos, a caminhada cristã de
santificação
deve ser feita como uma comunidade (chamada de corpo de Cristo). Isso
lembra as senhoras que elas não estão sozinhas em nenhuma situação!
Ambientes menores e privados dentro do departamento ou ministério de
mulheres oferecerão um lugar seguro para as mulheres serem orientadas,
trocar ideias e dicas e crescer em suas disciplinas espirituais - ao lado de
outras mulheres.

4. As mulheres precisam de oportunidades para compartilhar e orar por
pedidos de oração particulares. O ministério de mulheres é um lugar
excelente para as mulheres construírem conexões que resultem em
orações fervorosas umas pelas outras. O ministério de mulheres ou o
círculo de oração não é apenas um bom lugar para pedir oração, é um
lugar excelente para aprender como orar com eficácia.

5. As mulheres precisam usar seus dons e talentos. Quando o Senhor dá
dons e talentos a uma pessoa, ele espera que seus filhos os usem para
sua glória. O ministério da mulher ou departamento feminino é um lugar
valioso (às vezes o único lugar) onde uma mulher pode usar seus dons no
ambiente da igreja. Quer uma mulher seja dotada de hospitalidade,
serviço, tenha um olho para decoração ou possa administrar um
orçamento, o ministério da mulher é um lugar onde ela pode aprimorar e
usar seus dons. Um exemplo pessoal, o Senhor me deu uma paixão por
ensinar sua Palavra às mulheres, mas nem sempre posso realizar o meu
chamado em alguma igreja local, por não ter nenhum trabalho voltado ao
ensino para as mulheres. Quando a igreja local não tem a visão de
construir um trabalho com mulheres, pode estar negando às mulheres a
capacidade de usar seus dons e talentos.



6. E por fim, as mulheres precisam ministrar a outras mulheres porque a
Bíblia nos diz para o fazer. Na carta de Paulo a Tito, Deus dá instruções
para as mulheres na igreja: as mulheres idôneas devem ensinar às
mulheres mais jovens a serem piedosas, a amarem seus maridos, a
amarem seus filhos, a serem boas donas de casa... Reafirmado, nós
mulheres recebemos do Senhor o chamado e o papel de orientar as
mulheres mais jovens e ensiná-las sobre a feminilidade bíblica. Cabe a
nós que fomos escolhidas pelo Senhor cumprir o nosso chamado de
ensinar, motivar, encorajar e levantar uma geração de mulheres piedosas,
influenciadoras do reino de Deus e novas mentoras.


