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INTRODUÇÃO: 

 

 

 

“Portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo; Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; 

e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém.” 

 Mateus 28:19-20 

 

 

Este texto retrata toda a realidade espiritual da importância dada por Deus à evangelização, 

como papel da igreja. E para cumprirmos realmente o IDE de Jesus muitas vezes somos levados a 

abrir novas frentes de trabalhos e pontos de pregação, mas para que isto seja feito com sucesso e 

aprovação de Deus, temos que Ter a base da implantação de igrejas. 

E neste estudo nos propomos a ajudar aos alunos a ver quão importante é o implantar igrejas 

e o quais os passos para que isto aconteça. Esperamos que você possa estar preparado para cumprir a 

grande comissão, onde quer que o Senhor o envie.  

Seja bem-vindo ao estudo de IMPLANTAÇÃO DE IGREJAS!! 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO DO CURSO 
 

 

A -  A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE IGREJA 
1.  O alvo do evangelismo é o de aumentar a igreja. Nosso alvo deve estar direcionado ao 

aperfeiçoamento da aparência da noiva. (Ef.5:27) A Igreja é a noiva. 

 

2.  A igreja é o alicerce do cristianismo. É o corpo de seu fundador e líder. 

          a.  Por isto, implantar uma igreja é implantar cristianismo. 

 

          b. Implantar uma igreja é implantar a expressão de Cristo. 

 

 

B -  O PROPÓSITO DESTE CURSO 
1. Neste curso esperamos adquirir uma base de entendimento e, Implantação de Igreja. 

 

2. Este curso dá ao estudante uma visão, ideia, e ferramentas para o uso na Implantação de Igreja. 

  

3. Estudaremos várias questões da Implantação de Igreja na primeira parte do curso. 

 

4. Na segunda parte do curso iremos ganhar da experiência de George Patterson que tem implantado 

centenas de Igrejas em Honduras. 

   a. Este curso irá oferecer um sumário de informação encontrados em seu livro “O Guia da 

Implantação de Igreja”. 

 

   b. Neste estudo iremos considerar o que Patterson chama de: As Doze Atividades na Implantação 

de Igreja. 

 

5. Vamos começar por alguns ensinamentos que estão baseados na experiência de outro implantador de 

Igreja de sucesso, Larry Tomczak. 
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CAPÍTULO II 

 

IMPLANTAÇÃO DE IGREJA E A BÍBLIA 
 

 

 

A -  O QUE A BÍBLIA DIZ A RESPEITO DE IMPLANTAÇÃO DE IGREJA? 
1. Se queremos ter os resultados de uma igreja do Novo Testamento, então devemos retornar ao plano 

de Implantação de Igreja do Novo Testamento. (At. 2:41) 

 

2. Há muitos métodos de evangelismo. Porém, no Novo Testamento o método de Implantação de Igreja 

era frequentemente o mais usado para o evangelismo. 

 

3. Para completar a grande comissão (que significa fazer discípulos e não simplesmente só levar pessoas 

a fazerem uma decisão de se tornarem cristãos), devemos implantar igrejas. 

 

4. Devemos focalizar na multiplicação. Deve haver multiplicação espiritual.    

a. Produzindo um fruto de alta qualidade que eventualmente irá resultar na produção de grande 

quantidade de frutos. 

 

b. A filosofia de multiplicação procura evangelizar e discipular um pequeno grupo de pessoas em 

ordem à afetar uma área maior (veja At.19:1-10) 

 

5. O princípio de multiplicação começou em Gênesis com Adão e Eva. 

a. Eles foram ordenados a se multiplicarem (Gen. 1:28). Eles não foram ordenados a “somar”. 

 

b. Eles mesmos não povoaram a terra. Eles se reproduziram. 

 

c. Seus filhos também se reproduziram, etc.... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


IMPLANTAÇÃO DE IGREJAS 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

6 

DIAGRAMA RELACIONADO AO PRINCÍPIO DE MULTIPLICAÇÃO DE ADÃO E EVA. 

Não aconteceu assim. Isto é adição 

 

                 Adão                                                     Eva 

          

 

 

  

 

 

    

 

 

 
Aconteceu assim. Isto é multiplicação  

  

                     Adão                                            Eva 

 

 

 

 

Caim           Abel                      Sete                     Outros 
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6. A aplicação deste princípio é essencial para Implantação de Igreja. Não queremos criar dependência. 

Queremos multiplicar (reproduzir) aqueles que irão fazer a mesma coisa (reproduzir outros) (veja II 

Tim. 2:2) 

 

7. Precisamos implantar igrejas locais que exalem a vida da Igreja do Novo Testamento. 

a. A mensagem – Deve ser forte e direta com um desafio claro de arrependimento   e    crença. (At. 

2:36-39) 

 

b. A mentalidade (perspectiva) para Implantação de Igreja. 

1) O mundo não é simplesmente uma diversão. Já é de conhecimento que a vida do mundo é 

agressivamente contra a vida dos cristãos. (At. 2:40). 

2) Portanto, apesar de não podermos estar   isolados do mundo, devemos estar separados do 

mundo. 

 

c. O Método da Organização   

1) Cada cristão deve ser uma parte vital da igreja local. Cada membro do corpo deve funcionar no 

corpo. 

2) O cristianismo não consiste somente em reuniões. É uma vida de compartilhar dentro da 

comunidade da fé. 

3) A estrutura e organização da igreja, não estão baseadas em cultos e programas. Estão baseados 

em relacionamentos.  

4) Deus não está interessado na rapidez em que podemos construir a igreja. Ele está interessado na 

qualidade do trabalho. (I Cor. 3:10-15) 

 

8. A igreja é implantada por uma equipe apostólica (Ef. 4:11; I Cor. 12:28). Paulo trabalhou com uma 

equipe (At. 13:2,5,13; At. 20:34; At. 22:6). Falaremos mais sobre as equipes apostólicas mais tarde 

no curso. 

 

 

Diagrama que resume uma visão correta da igreja. 

 

Assunto  Não é É 

Cristianismo Reunião  Vida compartilhada 

Estrutura da Igreja Baseado em reuniões e 

programas 

Baseado em relacionamentos 

verdadeiros 

Interesse de Deus A rapidez com que construímos 

a igreja 

Qualidade do trabalho 

A Igreja  Um negócio ou organização O Corpo 
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CAPÍTULO III 

 

RAZÕES PELAS QUAIS OS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

IGREJA FALHAM 

 

 

 

A -  O QUE ESTÁ FALTANDO? 
    1) Falta de direção clara e sabedoria de Deus nas fases de planejamento. 

 

    2) Falta de dons ministeriais apropriados na equipe. 

 

    3) Falta de oração (ainda mais essencial no serviço pioneiro). 

 

    4) Falta de recursos (pessoas e financeiro). 

 

    5) Falta de caráter e maturidade dos líderes. 

 

    6) Falta de treinamento. 

 

    7) Falta de estratégia e administração (visão e planejamento). 

 

    8) Falta de unidade na equipe. 

 

    9) Falta de conhecimento cultural do alvo  

 

   10) Falta de vontade a se adaptar à nova cultura (contexto, necessário aos ajustes de forma a permitir a 

mensagem de Deus, a sobreviver entre culturas e tempos). 
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CAPÍTULO IV 

 

BASE BÍBLICA E CONCEITOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE IGREJA 

 

 

 

A -  PASSAGENS PARA IMPLANTAÇÃO DE IGREJA 
     1) Prov. 24:10 

 

     2) Zacarias 4:10 

 

     3) Gal. 6:9 

 

 

B - CONCEITOS PARA MEDITAR E DEBATER  
     1) Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como tudo dependesse da equipe. 

 

     2) Continuamente reveja e relembre o que Deus já tem feito. Isto irá te ajudar a ter fé para as vitórias 

futuras. 
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CAPÍTULO V 

 

SEIS FASES PARA IMPLANTAÇÃO DE IGREJA 
 

Fase # 1: Conceito 
   1) Este é o começo. Esta é a fase da implantação da Igreja que acontece antes de você partir para a sua área 

de alvo. 

 

   2) Nesta fase a visão e estratégia são geradas e desenvolvidas. 

 

   3) A equipe passa muito tempo juntos e começa a criar relacionamentos fortes. 

 

 

Fase # 2: Pré-Natal 
1) Esta fase acontece antes da igreja ser um lugar de culto “público”. 

 

2) A equipe de implantação de igreja faz contato na comunidade. Eles conduzem evangelismo pessoal e 

público. 

 

3) Os primeiros discípulos são formados em pequenos grupos. Poderá haver pequenos grupos de reunião em 

várias casas. 

 

4) Fundações ministeriais são formadas, doutrinas “básicas e ensinadas” 

 

 

Fase # 3: Nascimento 
1)   A igreja passa a ser um lugar de culto público onde for possível. Em culturas restritas, sabedoria e 

coragem devem ser consideradas. 

 

2)  São instalados a filosofia e método de culto. 

 

3)  As pessoas da comunidade são convidadas a participar dos cultos aos domingos. 

  

 

Fase # 4: Começo de Vida 
1) Os convertidos mais firmes ao seu compromisso com Jesus, começam a tomar mais e mais 

responsabilidades e decisões nas atividades da Igreja. 

 

2) Começa a delegação de autoridade. Começa a reprodução de líderes e dons. 
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Fase # 5: Adolescência e Maturidade 
 1) Um senso de permanência e maturidade é desenvolvido. 

 

 2) O alvo é o treinamento de líder. 

 

 3) Há um claro processo de multiplicação de liderança e ministério. 

 

 4) Há uma crescente organização evidente no corpo dos fiéis. 

 

 

Fase # 6: reprodução  
  1) A igreja começa a se reproduzir –implantando outras igrejas e ministrando para a sua própria 

comunidade. 

 

 2) Evangelismo e missões começam a ser enfatizados. 

 

 3) A igreja manda missionários para começar novas igrejas. 

 

 

Começo de Implantação de Igreja 

Ênfase em Missões 

Reprodução Treinamento de Missionários. 

Treinamento de Administração 

Formando novos ministérios 

Multiplicação de líderes 

Conseguir um local permanente 

Adolescência até 

Maturidade 

Delegar Autoridade 

Delegar Responsabilidade 

Membros de acordo no 

comprometimento 

Treine pequenos grupos de líderes 

Ênfase para Evangelismo 

Começo de Vida Treinar Líderes de Grupos Pequenos 

Treinar em Evangelismo 

Ministério de Crianças Comece cultos 

públicos 

 Nascimento Louvor e Adoração Batismo e Ceia do 

senhor 

Fundação Ministerial 

Organizando Pequenos Grupos 

Entrando na Comunidade 

Planejando Estratégias 

Pré-natal Usando os Princípios de Crescimento da 

Igreja 

Treinando em Pequenos Grupos 

Serviço Comunitário 

(saúde, Alimento) 

Desenvolvendo a visão  Concepção Treinamento de Evangelismo/Prática 

Treinamento de administração de Tempo 

Relacionamentos são Firmados 

Oração resulta na direção  

Formação da Equipe   
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1. Ore ao Senhor da colheita (Mt. 9:38) 

 

2. Pratique hospitalidade. Convide pessoas para a sua casa. Faça uma rua do lazer, picnic, com seus 

vizinhos. 

 

3. Ofereça estudos bíblicos com temas relevantes e de interesse para este grupo de pessoas (casamento, 

criação de filhos, sucesso financeiro, etc.). 

 

4. Organize eventos especiais para crianças. 

 

5. Anuncie (rádios, TV, pôsteres, outdoors, panfletos, etc.). 

 

6. Convide especialmente para a escola dominical ou culto especial.  

 

7. Faça evangelismo específico. Testifique para os que você encontra em situações normais. 

 

8. Evangelismo de porta em porta. 

 

9. Faça evangelismo de rua (praça, parques, esquinas, tendas, etc.) 

 

10. Faça acompanhamento. Mande cartas e visite os que visitam a igreja pela primeira vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir temos uma lista de métodos para atrair mais pessoas a igreja. Esta lista 

representa somente sugestões, não é uma lista completa de possibilidades.  

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


IMPLANTAÇÃO DE IGREJAS 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

13 

 

CAPÍTULO VI 

 

EQUIPES APOSTÓLICAS E A FILOSOFIA DE “IR/DAR/PARTIR” 
 

 

A -  EQUIPES APOSTÓLICAS 
1 . Uma equipe apostólica é formada na base dos cinco ministérios de Ef.4:11: 

a. Apóstolos - os que são enviados para organizar novos trabalhos (não confunda com os 12 apóstolos 

do Novo Testamento). 

 

b. Profetas – São aqueles que trazem as mensagens para o povo de Deus de volta a essência que 

proclamam. 

 

c. Evangelistas – São os que têm chamado específico de levantar igrejas. 

 

d. Pastores – são os que têm capacidades específicas de nutrir discípulos em todos os aspectos da 

vida cristã e igreja. 

 

e. Professores – são os que têm habilidade de fortalecer os crentes com sabedoria prática para uma 

vivência cristã e serviço. 

 

2 . Cada um desses ministérios deve fazer sua parte para estabelecer a igreja. 

a. Apóstolos e Profetas focalizam em implantar as fundações e dar direções. 

 

b. Evangelistas focalizam em evangelismo. 

 

c. Pastores focalizam no ministério pastoral 

 

d. Professores focalizam em dar aulas 

 

3 . Isto não quer dizer que professores não são capazes de evangelizar, ou que os pastores não são 

capazes de ensinar, etc. Aqui só estamos falando de dar ênfase nos termos de focalizar o objetivo. 

 

4 . O crescimento da igreja terá certos tipos de crescimento de acordo com o ministério que está sendo 

focalizado. 
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Considere o diagrama a seguir relacionado a tipos diferentes de crescimento em potencial de 

crescimento na igreja. 

 

 

Tipos de Crescimento Especialista 

Inicial Apóstolos, Profetas Evangelista, 

Interno (qualidade) Pastor, Professores 

Expansão (quantidade) Evangelista 

Ampliação (formação de congregações) Evangelista, Professor, Apóstolo 

Ponte (missões) Apóstolo, Profeta 

Visão (em geral) Profeta 

 

 

5 . Depois de implantada a igreja, cada ministério individual deve começar a concentrar em treinamento 

e reprodução. 

a. Evangelistas treinam outros a serem evangelistas. 

b. Pastores treinam outros a serem pastores, etc. 

      1. A ideia é de reproduzir seu dom. 

      2. O objetivo de retirar (para que outros possam exercer o ministério). 

 

6 . Depois de concretizado a produção de dons, a equipe vai para outro lugar não alcançado a fim de 

começar outro trabalho. 

 

7 . A igreja implantada e ensinada a criar sua própria “equipe apostólica” para outra região não 

alcançada. 

a. O mesmo processo de reprodução de dons deve acontecer na igreja. 

 

b. O resultado deve ser de que várias “equipes apostólicas” devem ser enviadas. 

 

c. Este é o começo da multiplicação NATURAL de igrejas. 

 

 

B -  A FILOSOFIA DE “IR/DAR/PARTIR” 
1 .  A equipe apostólica deve ter uma filosofia de ministério. Nós chamamos esta filosofia de “Ir/Dar/Partir”. 

a. Ir (veja Mt. 28:19;Gen. 12:1). 

1) Missionários devem “Ir” em obediência ao comando de Cristo. 

 

2) Missionários devem deixar suas casas e Ir as nações do mundo. 

 

b. Dar (veja Mt.28:19-20; Gen 12:2-3; Mt 10:8; II Tim.2:2). 

1) Missionários devem dar gratuitamente o que receberam de graça. 
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2) A maior história de missões está em Jo 3:16. Deus deu, Jesus foi. 

 

c. Partir (veja Jo 16:7; II Tim. 2:2; At.14:23; Fl. 1:6; At. 20:32; At 20:29-30) 

1) Missionários também devem partir. Jesus partiu para que o Espírito Santo pudesse completar a 

obra. Paulo partiu pela mesma razão. Ele sabia que o processo natural seria para que o Espírito 

Santo amadurecesse a igreja. Partir é uma parte necessária para a ideia de reprodução (veja II Tim. 

2:2)  

 

2) Existem riscos envolvidos (veja At. 20:29-30) É por isso que temos fé. Partir é deixar crescer. 

Partir é uma parte essencial de missões. 

 

2 .  “Partir” é frequentemente a parte mais difícil proposta por esta filosofia. É também a mais violada. 

Muitos missionários não partem do lugar para qual eles foram. Porque? 

a. Acontece quando os missionários querem implantar seu próprio reino. 

 

b. Acontece quando os missionários têm uma opinião ruim (preconceito) da capacidade dos nativos. Eles 

sentem que eles não serão capazes de fazer a obra corretamente. 

 

c. Acontece quando os missionários têm uma opinião própria (orgulho) de suas próprias habilidades. 

Ninguém pode fazer tão bem quanto eles. 

 

d. Acontece quando os missionários têm pouca fé. Eles escolhem ter mais fé em si mesmos e assim 

estabelecer um sistema de controle para se sentirem seguros. 

 

e. Acontece quando os missionários são preguiçosos. Eles ficam confortáveis na vida de estilo 

missionário. 

 

f. Acontece quando missionários não mantêm o alvo em mente direcionado a missão que estão 

trabalhando. (Mt. 24:14; Rom 15:20:21) 

 

g. Acontece quando missionários tentam construir instituições e programas em vez do reino de Deus. Por 

isto eles têm se tornado envolvido muitas vezes em projetos que consomem muito tempo e que 

frequentemente não sobra tempo de real valor. 

 

h. Acontece quando os missionários pensam que “indo devagar” significa “estamos produzindo melhor 

qualidade de frutos”. Há um alto valor estipulado no “sacrifício” de estar no mesmo lugar por 20 anos. 

Paulo não teria estado de acordo. Ele teria dito que “intensidade” significa qualidade. (Veja At. 20:31). 

 

i. Acontece quando missionários não entendem o princípio natural de crescimento. As igrejas crescem 

naturalmente quando lhe dão liberdade de crescer naturalmente. Elas não crescem naturalmente 

quando elas são controladas e “alimentadas como bebês”. Igrejas que são dependentes dos 

missionários não são igrejas sadias. 
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j. Acontece quando os missionários falam de ensinar aos homens como pescar para que eles possam 

pescar por conta própria (em vez de pescar por eles) infelizmente, muitos não praticam este princípio. 

 

 

3. Partir é frequentemente a parte mais difícil porque os missionários tem que dar aquilo que tanto eles 

trabalharam para começar. Neste sentido, a fase do Partir é realmente a segunda parte da fase de Dar. Os 

missionários têm que Dar em ordem a Repartir. 

 

4. A parte de Partir em missões é frequentemente a mais importante porque permite que a jovem igreja 

cresça naturalmente Ir e Dar permite que a igreja nasça naturalmente. Partir permite que a igreja cresça 

naturalmente. 

 

5. Lembre-se: Paulo e sua equipe foram em ordem de partir. Eles não foram em ordem de ficar. Eles 

multiplicaram o reino de Deus, multiplicando o ministério. Eles começavam o ministério. E assim que 

possível, eles passavam o ministério para os moradores que podiam fazer melhor pois poderiam fazer o 

trabalho mais naturalmente. Eles residiam no lugar. Eram líderes naturais e conheciam seu povo e 

costumes. 

A equipe apostólica deve partir assim que possível (sem que seja rápido demais antes que as bases 

estejam fundadas). Por duas razões: 

a. Para permitir que a igreja cresça sob direção dos líderes locais. A igreja deve ser nativa. 

 

b. Para continuar o trabalho apostólico. A equipe deve partir para implantar igrejas em outros locais não 

alcançados. 

 

c. Paulo foi capaz de praticar esta filosofia porque ele confiava no Espírito santo. Ele colocava sua fé em 

Deus para completar a obra. (Fl. 1:6) 
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O diagrama a seguir ajuda a explicar o ministério da “equipe apostólica” e a filosofia do ministério 

chamado de “Ir/Dar/Partir”. A chave é REPRODUÇÃO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE “A” 

Equipe Apostólica 

Original 

Povo não alcançado #1 

Presença, Proclamação, 

Persuasão, Poder, 

Propagação: (5Ps) 

 

Igreja Implantada #1 

(Com os 5 ministérios) 

Congregação 

Equipe apostólica “A” (o grupo 

original vai para outro lugar 

Equipe apostólica “B” 

(Enviado pela igreja #1) 

Pessoas não 

alcançadas 

Equipe # 3 (5Ps) 

Grupo não alcançado 

#2 (5Ps) 

Igreja implantada #3 

Com os ministérios 

Congregação Congregação 

 

Igreja implantada 

#2 

Com 5 ministérios 

Equipe “C” 

enviada pela 

igreja #2 

Equipe “C” 

enviada pela 

igreja #2 

Congregação Congregação 
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CAPÍTULO VII 

 

AS DOZE ATIVIDADES DA IMPLANTAÇÃO DE IGREJA 
 

 

A -  ATIVIDADE #1: BUSQUE A ORIENTAÇÃO DE DEUS 
      1. Começando  

          a. A oração é a atividade mais importante na implantação de igreja  

             (veja Prov. 3:5-6) 

               1. Jesus orava antes de ir para novos lugares. (Mc. 1:35-39) 

 

               2. Pedro estava orando quando Deus lhe mostrou seus planos (At.10:9) 

 

           b. Nesta atividade iremos:  

               1. Orar para saber onde implantar uma igreja. 

 

               2. Fazer planos para a multiplicação natural de igrejas. 

 

      2. Onde eu vou implantar a igreja? 

           a. Ore e peça a Deus uma visão e desejo por um lugar específico. 

 

           b. Reúna com líderes que possam estar interessados em implantar igrejas. Peça a Deus para formar 

equipes. 

1) Ore juntos regularmente. 

 

2) Aceite conselhos dos outros. 

 

3) Esforce para manter a unidade do grupo. Deus pode abençoa a unidade (Sl.133:1-3) 

 

4) Se possível, visite a área a ser considerada. 

 

c. Perguntas a serem consideradas: 

1) Qual a distância da localização? 

 

2) Já está sendo evangelizado? 

 

3) Quantos cristãos existem lá? 

 

4) Qual a receptividade do povo que vive no local? 

 

5) As igrejas existentes estão testemunhando e evangelizando ativamente? 
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6) No local vivem parentes ou amigos de outros crentes? Eles fariam visitas conosco? 

 

7) Tem novos moradores no local? 

 

8) Qual o tipo de trabalho que as pessoas exercem? 

 

9) Quais os tipos de problemas que as pessoas enfrentam? 

 

10) Qual a situação econômica? São pobres? 

 

11) Qual é a diversão do povo? 

 

12) Há vários tipos de grupo diferentes que vivem na mesma área? 

 

3. Como posso planejar para multiplicação de Igrejas? 

a. Desenhe um mapa simples da área escolhida. 

 

b. Decida numa localização estratégica para implantar a primeira igreja. 

 

c. Decida quais outros lugares estratégicos onde igrejas podem ser implantadas. 

 

d. Considere como a igreja matriz pode produzir congregações. 

1. Se comprometa com a filosofia de treinar líderes locais, para o ministério. 

2. Planeje treinar líderes locais que implantarão outras igrejas em outras áreas. 

3. Considere as variáveis de geografia, cultura e receptividade. Planeje para que as igrejas 

geograficamente e culturalmente, que estão mais perto da área em foco implantem a igreja. 

4. Responda as questões seguintes referentes à situação vista no mapa e a informação suprida abaixo 

do mapa. 

a. Onde você implantaria a primeira igreja (cada letra representa uma localidade que precisa de 

uma igreja)? 

b. Em quais áreas você encontraria trabalhadores treinados da igreja matriz? 

c. Como você planejaria alcançar todas as áreas? 
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Geografia, Cultura, e Receptividade 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Igreja  

                                                                    Matriz 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

A      

         B 

          

           C 

 

 

 

D 

 

 

 

E F 

I 

 

           H 

G 

A, B e C são culturalmente semelhantes 

D, E e F são culturalmente semelhantes 

F e G   são culturalmente semelhantes 

G, H e I são culturalmente semelhantes 

 A e D são culturalmente semelhantes 

A e B são as áreas mais receptivas 

Existe uma montanha entre A-F e G-I 
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e. A equipe deverá compactuar seu compromisso com Deus e entre si a respeito de alcançar as igrejas 

 

f. Orar e jejuar (At.3:1-3) 

 

g. Recrute outros para interceder em oração pela equipe. II Tess. 3:1 

 

 

B -  ATIVIDADE #2: ORGANIZE SUA EQUIPE 
1.  Introdução para a organização de sua equipe. 

     a. O padrão do Novo Testamento é estabelecer igrejas em equipes. 

               1) Pedro acompanhou os outros para evangelismo em Cesaréia. (At.10:23) 

               2) Paulo e Barnabé (também Marcos, Lucas e outros) formavam uma equipe (At.13:2). 

 

b. Nesta atividade vamos: 

1) Formar uma equipe 

2) Reunir para planejar 

 

2. Formando a equipe 

a. Ore por uma equipe de implantação de igreja. Jesus orou a noite inteira antes de escolher sua equipe. 

(Lc.6:12-13) 

 

b. Estabeleça uma estratégia para garantir um forte compromisso com a tarefa. 

1) A melhor forma de se fazer é promover um forte compromisso com Jesus e os outros membros da 

equipe. 

2) Isto é realizado através de relacionamentos sólidos. 

 

c. Planejando. 

         Perguntas a serem feitas nas reuniões: 

1) A responsabilidade do time será dada (a quem)? Como esta responsabilidade será colocada em 

prática? 

2) Qual a necessidade financeira da equipe? Como a equipe irá levantar recursos?  

3) Como que a liderança da igreja implantada será formada? 

 

Coisas a serem feitas nas reuniões: 

1) Orar 

 

2) Decidir e rever a filosofia e estratégia de implantação de igreja que será usada. 

 

3) Estude os mapas enquanto discutem as estratégias. 

 

4) Procure formas de obter literatura na língua do grupo a ser alcançado. 

 

5) Discuta os detalhes práticos concernentes a vida diária da equipe. (Hospedagem, alimento, tempo 
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com a família, escala de trabalho). 

 

6) Considere a aptidão (dom) de cada membro da equipe. Reparta responsabilidades de acordo com 

estes dons. 

 

7) A reunião final deve ser de um culto de comissão da equipe. 

a) Um relatório pode ser dado à maior (corpo de Cristo) igreja que está sustentando a missão. 

b) Membros da equipe podem reafirmar seu compromisso com a missão e com cada um. 

c) A igreja que está os enviando pode orar e impor mãos sobre a equipe. 

 

 

C -  ATIVIDADE #3: TORNE-SE FAMILIARIZADO COM AS PESSOAS 
1. Familiarize-se com as pessoas. 

a.  Paulo se familiarizava com as pessoas. Por exemplo, Paulo observou os arredores e as pessoas de 

Atenas. Depois ele conversou com as pessoas na sua própria cultura. (veja At. 17:16-34). 

 

b.  Nesta atividade iremos: 

1) Decidir quem devemos evangelizar primeiro. 

2) Familiarizar com as pessoas 

 

2.  A quem devemos evangelizar primeiro?  

a. Algumas igrejas crescem melhor quando são formadas de acordo com o mesmo grupo ético e cultura. 

(Este é chamado de princípio de “unidade Homogênea” (princípio do crescimento da igreja). Focalize 

em um grupo definido de pessoas. 

 

b. Primeiro use qualquer “conexão” que você possa ter. Visite pessoas da família ou amigos das pessoas 

da equipe ou dos membros da igreja que os está enviando. 

 

c. No começo evangelize em situações naturais. Visite os vizinhos. Fale com as pessoas nos mercados, 

parques e nos ônibus.  

 

d. Participe das atividades da comunidade, inicie conversas com pessoas que levam a um testemunho. O 

evangelho se alastra com mais naturalidade através de uma rede de relacionamentos. Pode ser até 

benéfico unir-se a algumas organizações. 

 

e. Quem são os líderes da comunidade? Quais são as pessoas influentes? Há muitos benefícios 

estratégicos em evangelizar os líderes primeiro. Eles podem fornecer mais conexões e providenciar 

uma base natural de liderança na igreja. 

 

f. Em geral seja um observador e um aprendiz. 

 

g. Se for feito com sensibilidade um questionário pode ser usado para contato e aprender mais sobre as 

pessoas. Os membros da equipe podem ir de porta em porta.  
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3. Familiarizando com as pessoas. 

a. É muito importante que você conheça as pessoas. Você será um evangelista melhor se você conhecer as 

crenças e necessidades das pessoas. 

 

b. As perguntas a seguir devem ser consideradas. Use tato em conseguir as informações necessárias.  

1) Qual é a religião? 

2) Quais os costumes religiosos? 

3) Porque os praticam? 

4) O que acreditam sobre Deus? 

5) Como adoram a Deus? 

6) O que sabem e creem sobre Jesus? 

7) O que acreditam sobre o céu e o inferno? 

8) O que creem sobre a eternidade? 

9) O que creem sobre a criação?  

10) O que creem sobre os espíritos malignos? 

11) O que creem sobre o que acontece depois da morte? 

12) O que acreditam sobre o pecado e a salvação? 

13) O que sabem sobre a igreja? É positivo? O que pensam ser negativo sobre a igreja? 

14) O que creem a respeito da oração? 

15) Quais são os problemas e necessidades mais comuns das pessoas? 

16) Que tipo de trabalho eles fazem? 

17) Qual o nível econômico? 

 

 

D -  ATIVIDADE #4: PROCLAME A VITÓRIA DE CRISTO 
1. Introdução para proclamar a vitória de Cristo 

a. Tire tempo para estudar as passagens bíblicas com sua equipe. 

1) A Bíblia nos conta sobre muitas vitórias que são precedidas por oração e jejum 

2) Estude e debata Ef.6:10-20. Focalize especialmente nos versículos 12 e 13. 

3) Considere, estude e debata II Cor.4:4; Apoc.12:11; Col 2:15; Heb 2:14-15; Rom 1:4;   II Cor 10:3-4; 

e Dn 9:1-3. 

 

b. Esta atividade deve ser feita enquanto a implantação da igreja está em processo. Porém, aqui queremos 

focalizar na intensa batalha espiritual de preparação para o evangelismo intensivo. 

 

2. Planeje e tenha tempo de oração e jejum 

a. Ore por discernimento. Quais são as principais cadeias espirituais que precisam ser quebradas nesta 

área? 

 

b. Ore para que o poder de Deus se manifeste. 

 

c. Ore para que almas sejam salvas. 
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d. Proclame com autoridade a vitória de Jesus Cristo sobre os poderes espirituais no local. 

 

e. Continue orando até sentir que tenha alcançado a vitória. 

 

 

E -  ATIVIDADE #5: DESCUBRA PESSOAS RECEPTIVAS 
1. Introdução em descobrir pessoas receptivas. 

a. Neste ponto devemos tentar fazer contato com quantas pessoas forem possíveis (João 1:41-42)  

1) Devemos focalizar em chefes de família 

2) Somos como pescadores que lançam suas redes ao largo em ordem a pegar o máximo de peixes. 

Depois escolher na rede aqueles que são mais interessados (Mt.4:19; At.17:34) 

3) Somos como os fazendeiros que semeiam em todo o tipo de solo, mas que se concentra no solo que 

tem maior potencial (Mt.13:3-7, 18-23). 

4) Não gaste muito tempo com aqueles que não estão interessados ou que fortemente se opõem 

(Mt.7:6) 

5) Dê prioridade aos que são mais receptivos. Por exemplo, Paulo foi aos gentios porque eles eram 

mais receptivos do que os judeus. 

 

b. Nesta atividade iremos fazer contato com pessoas que são receptivas ao evangelho. 

 

2. Ore por “encontros divinos”. O Espírito Santo pode te levar as pessoas receptivas (veja Mt 13:3-7, 18-23). 

Marque um alvo. Com quantas pessoas você quer estar em contato? Com quantas você continuará a ter 

contato? 

  

3. Considere e concorde em métodos eficientes de evangelismo. Como você vai fazer contatos? Faça um 

plano. Rever a informação que você tem da atividade irá te Ajudar a decidir com sabedoria os métodos. 

 

4. Coloque o plano em ação. Faça.  

 

5. Avalie seu trabalho. 

a. Você alcançou o seu objetivo? 

 

b. Quais os planos que funcionaram? 

 

c. Que planos foram mudados? 

 

d. Como foi a receptividade das pessoas nos métodos usados. 

 

6. Use o princípio da multiplicação em ordem a contatar mais pessoas. Vá com os que já mostraram 

interesse, visitar os parentes e amigos deles. 

 

7. Use o “Evangelismo social” (necessidades de misericórdia) para trabalhar com o “Evangelho Espiritual” 
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(necessidades espirituais). Resposta para as necessidades físicas e de sentimentos. 

a. Cuidado: não permita que o trabalho social enfraqueça o trabalho evangelístico. Evangelize aqueles que 

procuram ajuda. 

 

b. À medida que você procura atrair novas pessoas, estabeleça somente aqueles projetos ou ministérios 

que a igreja é capaz de sustentar, especialmente se eles expressam necessidades. 

 

 

F -  ATIVIDADE #6: ENSINE O EVANGELHO 
1. Introdução para ensinando o evangelho. 

a. O pescador recolhe a rede cuidadosamente. Ele não quer perder os peixes simplesmente porque seus 

métodos de recolhimento de rede são ruins. 

 

b. É o mesmo com o evangelismo. Devemos ter certeza de apresentar claramente o evangelho para não 

perdermos o peixe simplesmente por usar um método ineficiente.  

 

c. Devemos defender e ensinar o evangelho aos que estão interessados (At.19:8) 

 

2. Ore pedindo sabedoria e esclarecimento em como ensinar o evangelho às pessoas interessadas. 

 

3. Organize o programa   

a. A quem você vai ensinar? Almeje os grupos em vez de indivíduos (famílias, grupos de vizinhos ou 

amigos, etc.) 

 

b. Quem irá ensinar?  

 

c. Quando e aonde irá ensiná-los? 

 

d. O que irá ensinar (veja Lc.24:44-48)? Também considere a seguinte lista:  

1) Quem é Deus? 

2) O que é pecado? 

3) O é morte? 

4) O que é o julgamento? 

5) Quem é Jesus? 

6) O que é vida eterna? 

7) O que é o novo nascimento? 

8) O que é a dádiva do Espírito Santo? 

9) O que é arrependimento e fé?  

10) O que é batismo? 

11) O que é a igreja? 

 

e. Sugestões para ensinar. 

1)  Forme grupos nos lares assim que possível. 
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2) Tente relacionar o ensinamento ao que eles já sabem. 

3) Use a Bíblia. Se possível, dê uma Bíblia para cada pessoa, encoraje a cada um a ler uma passagem 

aplicável antes da reunião. 

4) Reúna regularmente. 

5) Explique os benefícios de seguir a Jesus e também explique os (sacrifícios) custos. 

6) Encoraje as famílias e amigos a fazerem a decisão, juntos. 

7) Esteja sensível a existência de práticas de ocultismo na vida dos novos convertidos 

a) Um novo convertido deve identificar, confessar, e renunciar da prática de qualquer coisa oculta. 

 b) Objetos de ocultismo devem ser destruídos. 

 c) Os poderes dos objetos devem ser quebrados por oração. 

8) Ajude os chefes de família a ensinarem suas famílias. 

9) Tenha tempo para socializar e atividade de recreação, junta. 

10) Ensine sobre o batismo. Explique que é uma forma em que a pessoa pode publicamente fazer sua 

decisão para Cristo. 

11) Ore pelos doentes. Confie que Deus irá curar.  

 

 

G -  ATIVIDADE #7: AVALIE OS RESULTADOS 
1. Introdução para avalie os resultados. 

a. Faça o seu trabalho com o alvo em mente. Focalize em obter resultados 

(I Cor.9:22). Sempre esteja disposto a se avaliar. E esta é a forma que podemos começar a melhorar. 

 

b. Nesta atividade iremos: 

1) Evangelizar amigos e parentes das pessoas mais receptivas.  

2) Avaliar o trabalho já feito. 

 

2. Considere quem esteve o mais receptivo e peça que faça uma lista de parentes e amigos. 

a. Planeje quando, como e quem irá visitar as pessoas da lista. 

 

b. Peça a pessoa que fez a lista para ir com você e compartilhar porque ela está interessada no que você 

tem a dizer. 

 

3. Avalie o trabalho. 

a. Você tem almejado um grupo especifico de pessoas? 

 

b. Cristo é o centro do ensinamento? 

 

c. As pessoas dos grupos familiares podem explicar os pontos básicos do evangelho? Eles sabem orar? 

Eles já têm decorado algum versículo? 

 

d. Você tem focalizado em encorajar os novos convertidos?  

 

e. Você continua evangelizando regularmente? 
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f. Você tem promovido relacionamento entre as pessoas? Há uma boa fundação para começar uma igreja? 

 

g. Há uma falta de receptividade (interesse) das pessoas no local? Se assim for talvez esteja na hora de 

mudar para uma outra área (Mt.10:14). 

 

h. Os membros da equipe estão realizando os seus trabalhos? Há disciplina em manter o programa? 

 

i. Os membros da equipe estão passando tempo suficiente com suas próprias famílias? 

 

j. Existe uma forte comunhão entre os membros da equipe? 

 

k. Existe algum conflito entre os membros da equipe que precisa ser resolvido? 

 

l. O que faremos a seguir? Precisamos rever algumas das atividades anteriores? 

 

 

H -  ATIVIDADE #8: BATIZE E RECEBA MEMBROS NA NOVA IGREJA 
1. Introdução em receber novos membros. 

a. Note que o batismo é uma parte importante da grande comissão (Mt.28:19) 

 

b. Note também que na Bíblia não era protelado (At.16:31-33) 

1) No Novo Testamento as pessoas não levantavam as mãos e iam para o altar depois do apelo. Eles 

eram batizados. 

2) Batismo não era uma recompensa ou cerimônia de formatura depois de um curso. Era feito na 

conversão e representando como começo de uma nova vida cristã. 

 

c. Nesta atividade iremos: 

1) Batizar os novos convertidos e recebe-los como membros da nova igreja. 

2) Celebre a ceia do Senhor como uma nova igreja. 

 

2.  Neste ponto faça com que o ensinamento do batismo seja simples (veja Mt.28:19-20; At.8:35-38; 10:47-

48; 2:41-47; 16:31-33) 

a.  Reafirme o ponto de que o batismo é a forma bíblica de declaração pública da fé em Cristo e da 

identificação com sua igreja. 

 

b.  Se for possível batize os membros da mesma família juntos (At.16:15,31-33) 

 

3. Sugestões para o culto de batismo. 

a. Deixe o convertido dar o seu testemunho e depois o batize. 

 

b. Imponha as mãos sobre ele e ore para que ele seja cheio do Espírito Santo (At.8:17). 
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c. Celebrem a ceia do Senhor juntos. 

 

4. Sugestões para a celebração da Ceia do Senhor. 

a. Procure fazer com que seja natural, se possível reúna-se em volta de uma mesa. 

 

b. Tire um tempo para cantar louvores. 

 

c. Tire tempo para orar. Peça que cada pessoa ore em silêncio e confesse seus pecados. Assegure-as do 

perdão de Cristo. 

 

d. Neste ponto não tente explicar pontos doutrinários sobre a ceia. Assegure-se de retratar uma atitude de 

reverência ao Senhor. 

 

5. Mostre claramente para o novo grupo de convertidos que eles agora são uma igreja. 

a. Reveja ensinamentos básicos referentes a definição da vida da igreja. 

 

b. Comece a promover a visão de ter líderes locais. 

 

c. Promova meios para que os novos membros possam ficar em comunhão.  

 

 

I -  ATIVIDADE #9: ENSINE A TODOS OMO OBEDECER A CRISTO 
1. Introdução no ensinamento de como obedecer a Cristo. 

a. Parte de nosso trabalho como implantadores de igreja é ensinar pessoas a obedecer aos mandamentos 

de Cristo. (Mt.28:20) 

1) Devemos gerar discípulos que estão dispostos a obedecer aos mandamentos de Cristo. Realmente 

não há outros tipos de discípulos verdadeiros. 

2) É natural que os cristãos queiram obedecer aos mandamentos de Cristo. Sem obediência a fé é 

morta (Tg.2:14-17) 

3) Não somos salvos por obras (Ef.2:8-10). Mas somos salvos para fazermos boas obras (Tg.2) 

 

b. Nesta atividade nós ensinaremos aos novos crentes à obedecerem a Cristo. 

 

2. A lista a seguir de comandos importantes deve ser ensinada nos primeiros cultos da igreja. 

a. Arrependa e creia (Mc.1:15; João 3:16) 

 

b. Ser batizado (Mc.16:16; At.2:38). 

 

c. Amar a Deus, seu vizinho, e seus irmãos em Cristo (Mt.22:37-39; João 13:34) 

 

d. Reúna-se para compartilhar a ceia do Senhor (Lc.22:17-20). 

 

e. Ore e leia a Bíblia todo o dia (Mt.4:4; 6:5-13; Jo. 14:15). 
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f. Contribua sacrificialmente (Mt.6:19-21). 

 

g. Evangelize e faça discípulos (Mt.28:18-20; Mc.16:15) 

 

3.  Faça uma lista de todos os novos convertidos, no cabeçalho, escreva cada um dos mandamentos. 

Mantenha se informado com do cumprimento de cada um deles. 

a. Os novos convertidos estão ajudando aos necessitados? Eles estão compartilhando e sendo bons 

despenseiros. 

 

b. Eles estão estabelecendo uma hora devocional diária? 

 

4. Promova comunhão na nova igreja. Organize horas de recreação e refeição juntos.  

 

5. Ensine a dizimar, ofertar. Faça um culto de oração e decida como deve ser utilizado o dinheiro. 

 

 

J -  ATIVIDADE #10: FAÇA CULTOS DE LOUVOR 
1. Introdução para cultos de louvor 

a. Os novos convertidos devem saber que são a nova igreja (não um time). E que devem se reunir (Heb 

10:25) 

1) A nova igreja deve ter sua própria identidade. As reuniões não devem simplesmente ser feitas da 

maneira que os membros da equipe estão acostumados. A equipe deve contextualizar o estilo de 

louvor. 

2) Não dirija cultos de forma que os novos convertidos terão dificuldades d imitar. 

3) Faça as reuniões simples e naturais. 

 

b. Nesta atividade iremos: Começar a fazer cultos em estilo simples que podem ser facilmente imitados 

pelos possíveis líderes locais no futuro. 

 

2. Considere formas em que você possa promover um estilo de culto apropriado. 

a. Lembre-se esta não é uma igreja da equipe. É a igreja dos novos convertidos. Eles querem cultuar de 

acordo com sua própria cultura. 

 

b. Considere as perguntas a seguir: 

 1) Quais instrumentos eles tocam? 

 2) Podemos usar o estilo de música deles para criar canções de louvor? 

 3) Como que todos os membros podem participar do culto? 

 4) Qual será o melhor método de ensino? 

  a) Um estudo bíblico rápido? 

  b) Pregação formal? 

  c) Dramatizando histórias bíblicas? (Teatro) 

 5) Que tipo de oração é mais coerente com a cultura? 
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  a) Silenciosa? 

  b) Oração em grupo? 

  c) Ajoelhado? 

  d) Em pé? 

  e) Sentado? 

  f) Com as mãos levantadas? 

 6) Onde devemos reunir? Quando? 

  a) Há vantagens (especialmente no começo) em reunir nos lares. 

   (1) Obviamente vantagens financeiras. 

(2) O ambiente e informal e cria um clima de relacionamento mais forte. 

   (3) Tem mais ambiente de um ministério prático. 

   (4) Lembre-se a igreja do novo testamento se reunia em casas. 

  b) Há vantagens em reunir em igrejas. 

   (1) Normalmente tem mais espaço. 

   (2) Não sobrecarrega um das famílias. 

   (3) Tem menos interrupções. 

  c) A localização da reunião deve ser: 

   (1) Perto dos lares. 

   (2) Disponível quando necessário. 

   (3) Ter recursos (aluguel, prestação, etc.) 

   (4) Confortável para que as pessoas possam cultuar livremente. 

   (5) Grande o suficiente para acomodar a todos. 

   (6) Estabelecer assim que possível. 

  d) O horário do culto deve ser estabelecido respeitando: 

   (1) Trabalho e refeições. 

   (2) Costumes 

   (3) Horário do Transporte público. 

   (4) Dias de mercado. 

 

c) Tente liderar os cultos naturalmente (veja 1Cor14:26). 

1) Deve ter ordem tanto quanto espontaneidade. Envolver os membros da igreja. Mostre-os que a 

igreja é deles. Promova para que os líderes locais tomem a iniciativa naturalmente. 

2) Sugestões para o culto da nova igreja: 

a) Tenha claramente um começo e final de culto 

b) Focalize só em Jesus 

c) Planeje para que todos os membros se envolvam 

d) Promovam um clima para que as pessoas se sintam livres para confessarem seus pecados uns aos 

outros (Tg 5:16). 

e) Dê ênfase da disponibilidade do perdão de Deus 

f) Faça da ceia do Senhor o centro do culto 

g) Ore pelos enfermos 

h) Dê ensinamentos simples e rápidos 

i) De alguma forma dê a congregação a oportunidade de corresponder a mensagem. 
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j) Promova comunhão antes e depois do culto. Seja criativo nesta parte 

k) Recolha ofertas de forma cultural apropriada 

l) organize algo especial para as crianças 

m) Permita aos membros que tenham dom de cantar, participarem do culto. 

 

d. O culto de louvor não deve ser aberto ao “público” (O culto deve ser mantido como um grupo pequeno 

e privado) até que os líderes locais possam conduzir os trabalhos. 

       

K -  ATIVIDADE #11: MOBILIZE OS NOVOS CONVERTIDOS 
1. Introdução para mobilizar os novos convertidos 

a. Todos os cristãos devem ser testemunhas de Cristo. A igreja irá crescer quando os novos convertidos 

começarem a testemunhar. 

1) Eles devem aprender a testemunhar. 

2) Eles devem ser motivados e ensinados (veja Mt.4:19) 

 

b. Nesta atividade iremos ajudar os novos convertidos a evangelizar. 

 

2. Comece a dar ênfase ao ensinamento de evangelismo. Explique o propósito e importância do evangelismo 

e missões. 

a. Peça a cada novo convertido para fazer uma lista completa de seus parentes e amigos. Aqueles que 

moram em outras localidades podem ser contatadas para possíveis novas implantações de igreja. 

 

b. Instrua-os a orarem pela lista todos os dias. 

1) Ore com fé. Deus pode salvar o pior dos pecadores. 

2) Ore para que possa preparar o coração deles para a palavra de Deus e serem salvos. 

 

3. Toda vez que um membro da equipe sair para evangelizar, ele deve levar um novo convertido, eles devem 

visitar as pessoas da lista do novo convertido. 

a. O membro da equipe deve conduzir a conversa até que o novo convertido se torne confiante para 

liderar a conversa. 

 

b. Encoraje o novo convertido a ser criativo em como apresentar o evangelho. Explique que ele pode usar 

os seus próprios métodos que pensa ser efetivo. Porém, dê ênfase a importância da palavra de Deus e 

sua natureza salvadora. 

 

c. Encoraje os novos convertidos a irem a outras localidades e implantarem novas igrejas. Não espere! 

Multiplique a visão de implantação de igreja assim que possível. 

 

4. Neste estágio os membros da equipe de implantação de igreja devem estar ativamente EQUIPANDO os 

novos convertidos. Devem estar os ensinando a ensinar, evangelizar, liderar reuniões, batizar, etc. 

a. A liderança local deve começar a ser formada. 

 

b. Para fazer isto é muito importante focalizar em pedir conselhos aos líderes em potencial. Eles devem 
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ser incluídos nos trabalhos e suas sugestões devem ser acatadas. 

1) Desta forma eles irão se envolver. 

2) Eles aprenderão a importância de trabalhar em equipe. 

 

 

L -  ATIVIDADE #12: TREINANDO LÍDERES 
1. Introdução para treinamento de líderes. 

a. Em ordem para que a multiplicação ocorra, deverá haver um claro processo de reprodução. Líderes 

devem identificar e treinar líderes (Tt.1:5) 

 

b. Nesta atividade iremos formar a liderança da nova igreja. 

 

2. Líderes locais devem ser treinados a ajudar os novos convertidos a crescer, a desenvolverem vários 

ministérios, e a implantarem novas igrejas. 

a. Ore e jejue para saber quem deve ser treinado como líder. (veja At 14:23; use I Tim.3:1-7 e Tt.1:5-9 

para se orientar). 

 

b. Escolha o material que irá usar no treinamento de líderes.  

 

c. Comece com o básico e focalize em uma coisa.  

1) Evangelismo 

2) Discipulado 

3) Oração 

4) Princípios de liderança 

5) Batismo 

6) Adoração e Louvor 

 

3. Faça um plano específico de quando e como irão partir 

a. Qual a data que você pode “confia-los ao Senhor” (At.14:23) 

1) Tenha certeza que existe uma equipe de líderes confiantes e capazes. 

2) Não espere muito para partir. Não espere   até que os novos líderes e igreja estejam “perfeitos”. 

Esteja disposto a correr o risco. 

 

b. Para onde o grupo irá agora? Como manterão contato com a nova igreja? A equipe continuará a 

mesma? 
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CONCLUSÃO DO CURSO 

 

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.” 

Atos 1:8  

 

 

 

 

Esperamos que este curso tenha te ajudado a Ter uma nova visão do propósito de Deus para 

implantação de igrejas e principalmente a metodologia para o mesmo. 

 

  

 

 

E que o Senhor te abençoe e te guie continuamente, IMPLANTADOR DE IGREJAS!!  
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