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ajuntamento
1 GOD ama um recolhimento
Supporters atender em uma reunião a cada 7 º Dia (Dia divertido) da semana.

O som do sino (S) opcional fora e Glockenspiel ou órgão dentro iniciar e terminar um
recolhimento. The Elder mais sênior que assiste acolhe torcedores, convidados, os
recém-chegados. Delineia programa da reunião. Nova Era tempo de gerenciamento é
usado.

A Gong ou Bongo chama à oração. Os participantes se (Sit doente ou
handicap) colocar suas mãos viradas para o sol nascente (Dentro, fora
Nunca olhe diretamente para o Sol)
e orar: Diário e orações temáticas. O programa da reunião está em
andamento.

som musical é usado para abrir e fechar (Glockenspiel, Órgão
.. ) , orando e outras partes do programa (Gong ou Bongo ..) . Se há um tema Dia de
diversão, o Encontro adere a este tema na adoração, atividades, decoração e exibição. O
programa mantém tradições locais vivo: dialeto, vestido, bebidas, comida, música, dança,
costumes ..

O 1º Encontro de um mês recebe os casais que assinaram um 'Santo
Matrimônio Contract' no mês anterior.
O 2º Encontro de um mês recebe o recém-nascido do mês anterior.
O recolhimento 3rd de um mês recebe os visitantes que se comprometem a ser um Partidário.

O 4º Encontro de um mês reflete sobre defensores e membros que morreram um
mês anterior.
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Etiquette reunião
Supporters visitar um Gathering e incentivar outros para visitar. Eles oram adoração, socializar,
discutir, conversar, comer (Não junk food) , bebida (não alcoólico) , Cantar, dançar, rir, brincar,
harmonizar, ..

É sua Gathering desfrutar, fazê-lo funcionar!
participação ativa leva a experiências. Experiências são importantes; nós gostamos de
partilhar com os outros. Nós gostamos de discutir nossas experiências com os outros. Isso
aumenta a nossa relação com os outros. boas relações aumento traduzir-se em felicidade.

Para tornar a experiência de trabalho é preciso haver variedade. Os assuntos abordados pode cobrir
actividades de recolha, o Legislador manifesto, Shun listas, conhecimento, notícias atuais,
passatempos, interesses, locais e do governo provincial. Não seja tímido!

Discussão-Etiquette: Ouça com atenção, sem interromper um orador. Responder
apaixonadamente sem ser desagradável, agressivo ou rude. relações humanas dependem
de paixão, compromisso, tolerância.
Para difundir uma situação; concordo em discordar.

Em todos Recolhimentos, Supporters, visitantes, pessoas idosas e os membros são tratados
como guardiã custodiante (1º nome) Todos são iguais. Anciãos e os membros são líderes com
títulos honoríficos. Estes títulos são usados apenas fora do Gathering em público ou em comitês.

Antes da reunião
Elders antes de um Gathering podem ser detidos (Ver Klan, 7 tribos) preparar um programa e
organizar um local. divulgar Gathering (Quando, onde, instruções) , Comunicados de imprensa, ..
Organizar, transporte para deficientes, doentes, idosos ...

Após a reunião
Participar de ativismo. Espalhe a mensagem da 1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo de
Custódia Guardians e Legislador manifesto.
Convide as pessoas para o seu recolhimento.

Além disso leitura, estudo, abraçando, ..
Começar (Ver uma Fé) iniciar um recolhimento; Árvore genealógica (Veja 1 Church)
Fim
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