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 A Bíblia diz que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com a sua alma goze o bem 

do seu trabalho (Eclesiastes 2. 24). É muito bom divertir-se e alegrar-se. Em que momento podemos nos divertir e 

brincar nas reuniões? Utilizar uma dinâmica de descontração, fazer homenagens e entrega de presentes?  O 

manual unificado trata especificamente do programa de uma reunião no capitulo VII, parágrafo único p.53  em 

relação aos departamentos; e na parte Regras Parlamentares -  capitulo VI, art. 18, p. 115 quando trata do 

funcionamento de um congresso. Nestes percebe-se claramente que o que é espiritual não se mistura com o social 

ou com os expedientes. O culto é separado, a devocional é separada.  

 De acordo com o MUSI as reuniões departamentais constarão de parte devocional, expediente e parte 

social, logicamente a reunião de circulo será semelhante, pois no capitulo XVI, quando trata dos círculos no Art. 81 

afirma que assim como a Sociedade interna local é organizada em Departamentos, a Federação pode ser dividida em 

Círculos ou setores, conforme estrutura e as conveniências locais ou regionais. 

 As partes se encontram separadas. Isso quer dizer que quando elaboramos os nossos programas não 

podemos misturar as partes: o que é devocional (espiritual) é devocional, o que é social é social.  

 Podemos e devemos distribuir tarefas às sócias do departamento ou às SAFs de uma Círculo, mas elas devem 

ser encaixadas no momento próprio. Se convidarmos alguém para cantar um hino ou dirigir os cânticos será na parte 

devocional ou culto. Se quisermos que alguém apresente um teatro, um jogral ou um concurso bíblico será na parte 

social.  

 Em um culto de aniversário, as homenagens, históricos, palavras francas devem estar fora do momento de 

culto. É fato que tudo que fazemos glorifica o Pai, mas precisamos tomar cuidado para que o nosso trabalho seja 

muito coerente e de acordo com as bases reformadas de nossa denominação. 

Veja os exemplos de como dividir as partes de uma reunião: 

Reunião Departamental Reunião de círculo 

Tempo de duração da reunião: 1h30 Tempo de duração da reunião: 2h30 

Parte Devocional (40 minutos)  
- Oração/leitura bíblica 
- Cântico(s) 
- Meditação na palavra 
- Oração 
 
Expedientes (5 minutos) 
- Avisos 
- Cumprimento aos visitantes/apresentações 
- Distribuição de tarefas 
Parte Social (45 minutos) 
 
- Dinâmica ou Concurso (10 minutos) 
- Palavra da anfitriã ( 2 minutos) 
- Lanche (33 minutos) 

Recepção (pelo menos meia hora antes da reunião)  

Parte Devocional (40 minutos) 

- Oração/leitura bíblica 

- Cântico(s) 

- Meditação na palavra 

- Oração 

 

Parte especial - treinamento (oficinas) ou palestra ( 60 

minutos) 

 

Parte Social (50 minutos) 

- Dinâmica ou Concurso (15 minutos) 

- Agradecimentos (2 minutos) 

- Lanche (33 minutos) 

 

 


