
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 C

o
m

o
 I

m
p

la
n

ta
r 

U
m

a
 I

g
re

ja
 

   

 Apostila do Aluno 

Projeto Timóteo 



              www.projeto-timoteo.org                                                                    4ª edição 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 C

o
m

o
 I

m
p

la
n

ta
r 

U
m

a
 I

g
re

ja
 

 

Apostila preparada pelo 
Pr. Jorge França 

  

Coordenador do Projeto 

 Dr. John Barry Dyer 

Equipe Pedagógica 
 
 

Marivete Zanoni Kunz 
 
Tereza Jesus Medeiros 
 
Claudeci Costa Nobre 
 
Leonardo Araújo 

 

Projeto Timóteo 

 

http://www.projeto-timoteo.org/


              www.projeto-timoteo.org                                                                    4ª edição 

2 
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LIÇÃO 
 

 

  

 

 

Texto temático: “Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo”. (Mt 28:19). 
,  

 

 

 

"Uma igreja sadia e obediente assemelha-se a 
uma planta que cresce e se reproduz 
infinitamente" (Dr. George Patterson).                    

Não são poucos os líderes que estão perdendo a empolgação e os 

grandes e incalculáveis benefícios de plantar uma igreja. As melhores e 

mais salutares igrejas ainda estão para ser plantadas, por isso, o teor desta 

apostila vai ajudar significativamente as pessoas que pretendem ser 

plantadores de igrejas. 

 Você é do tipo que se fascina diante de um 

desafio?  

 Você é do tipo de pessoa que gosta de 

iniciar um projeto do zero?  

 Você é uma pessoa que gosta de gente?  

 Você gosta de trabalhar em equipe?  

Se você respondeu "SIM" a essas quatro perguntas, então, 

considere-se um candidato em potencial para plantar igrejas.  

Você será desafiado a considerar seriamente, e sob muita oração, a 

maravilhosa ação de plantar novas igrejas.  

Nosso profundo desejo é de encorajamento aos pastores e lideres 

que desejam se envolver no maravilhoso ministério de plantação de 

igrejas. 

 

 

I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

  1 
POR QUE VALORIZAMOS A PLANTAÇÃO DE IGREJAS? 
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 Valorizamos a plantação de novas igrejas porque cremos que é o 

meio mais eficiente de evangelização que existe na face da terra.  É através 

da plataforma de plantação de igrejas que melhor edificamos o corpo de 

Cristo, equipamos obreiros e multiplicamos Iíderes.  

 

Valorizamos a plantação de todo o tipo de igreja a fim de atingir todo 

o tipo de pessoas. Não estamos fechados em apenas um "modelo" de 

plantação de igreja. 

Valorizamos plantação de igrejas que desenvolvem alicerces sadios 

e bíblicos. Não encorajamos plantação de igrejas apenas visando 

crescimento numérico, mas encorajamos uma analise de avaliação anual 

usando instrumentos próprios de avaliação a fim de proteger a saúde do 

corpo.  

Valorizamos a plantação de igrejas que irão crescer e fazer 

melhores discípulos. Cremos que igrejas sadias irão crescer e se 

reproduzir em novas igrejas assemelhando-se ao processo natural e sadio 

da vida humana. Valorizamos igrejas que se multiplicação em numero e 

qualidade. Cremos que igrejas maduras irão reproduzir muitas filhas, 

netas e bisnetas. 

  

 

 

 

É incrível quanta tempo, energia e aflição podem ser evitados 

através de um simples planejamento básico. Algumas igrejas fracassam 

no seu propósito de plantação em função de um pobre, displicente e 

inconseqüente planejamento. A plantação de uma igreja, de muitas 

maneiras assemelha-se a um planejamento familiar.  

Algumas famílias planejam os seus filhos, outras enfrentam 

gravidez inesperada. Seja qual for o caso, a realidade é que a maioria das 

pessoas tem a mesma quantidade de tempo para se prepararem antes da 

chegada do bebe. 

  
Quanto à chegada do bebe, seria muita imprudência se os pais não 

tivessem devotado o tempo e a energia necessária para se prepararem 
mental, física e emocionalmente para este importante evento. Bebes 
precisam de fraldas, alimentação adequada, tempo, cuidado e atenção, 

II OBEDIÊNCIA À GRANDE COMISSÃO 

 

III IGREJAS SADIAS E REPRODUTORAS 
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entre outras coisas. Precisamos encarar a plantação de uma igreja sob a 
mesma luz. Antes de a igreja nascer, portanto: prepare, planeje, apronte-
se. 

 
 

 

         

 

Nesta Iição aprendemos porque devemos valorizar a plantação de 

igrejas. Também aprendemos que plantar uma igreja é como preparar-se 

para a chegada de um filho; precisamos fazer planos e nos organizar bem 

para que tudo saia como planejado. Para guardarmos melhor os 

conhecimentos, que tal responder algumas perguntas?  

 1)  Resumindo o que estudamos, devemos valorizar a plantação de igrejas, por 

quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2)  Plantação de igrejas foi comparada com o nascimento de uma criança. O 

que tem de parecido entre o nascimento de uma igreja e o nascimento de uma 

criança?  
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV EXERCÍCIO 
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LIÇÃO 

 

  

 

 

Texto temático: “Eu plantei, Apolo 
regou; mas o crescimento veio de 
Deus”. (1 Co 3:6). 
 

 

 

 
 

Esta é a fase aonde a visão para uma nova congregação e 

concebida. Deus é quem planta esta semente no coração de um homem ou 

de uma mulher a fim de que o seu propósito seja alcançado. A pessoa 

pode não saber em profundidade e em riqueza de detalhes sobre onde e 

como essa igreja ira nascer, mas em seu espírito ela já sabe que essa, ou 

outras igrejas irão nascer.  

 

 

 

Essa é a fase crucial no processo de plantação de igrejas. É nessa 

fase que a estrutura e a força do futuro estarão se formando. Quando um 

projeto de plantação de igreja fracassa, invariavelmente tem a ver com um 

medíocre desenvolvimento desta fase. A maior parte do trabalho base para 

a plantação de uma igreja precisa ser feito nessa fase.  

O plantador da igreja precisa ter com clareza a sua visão, e realizar os 

estudos e as pesquisas necessárias em relação à área que a igreja estará 

sendo plantada. É nesta fase que o núcleo base precisa ser desenvolvido; 

é imperativo desenvolver uma estratégia específica e levantar os recursos 

necessários para equipamento e logística de um modo geral.  

Nessa fase também é necessário resistir a tentação de que o 

processo para "iniciar" a igreja está "demorando demais". Promover um 

nascimento prematuro é uma tentação que está diante de todo plantador 

de igreja; a realidade é que abrir as portas de uma igreja sem uma 

preparação adequada pode ter sérias consequências. Robert Logan, Peter 

Wagner e outros especialistas na área de plantação de igreja sugerem de 

4 a 6 meses para se investir na fase da preparação. 

 

 

I A FASE DA CONCEPÇÃO 
 

 

2 
QUATRO FASES PARA A PLANTAÇÃO DE IGREJAS 

 
 

II A FASE DA GESTAÇÃO 
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Esse é o momento que tanto esperávamos! A nova igreja está de 

portas abertas ao público e pronta para começar a funcionar como um 

centro de adoração, cuidado, discipulado e evangelização.  

Se o trabalho do alicerce foi bem planejado e alvos concretos foram 

alcançados, então não existe nenhuma razão pela qual não compareça um 

significativo numero de pessoas para essa congregação nascente. Aqui 

então, se torna um começo de um centro aonde uma comunidade irá 

consistentemente ver o reino das trevas ser destruído e o Reino de Deus 

expandido. Um grande farol foi acesso e as trevas irão fugir!  
 

 

 

 

 

 

 
 

Se o plantador de igreja trabalhou com diligência e esmero as fases 

anteriores, esta fase é apenas uma consequência natural de um sadio 

crescimento. O teste da maturidade de uma igreja tem a ver com quão bem 

ela está concretizando sua visão. O alvo desse processo é de que a igreja 

venha a ser uma fonte reprodutora de novas igrejas. 

  

Quando Jesus deu aos seus discípulos a Grande Comissão, foi isso que 

Ele antecipou: que o mundo fosse ganho através da plantação de novas 

igrejas. 

  

 

 

 
Confira as suas respostas no texto desta lição. 
 

1) Nesta lição vimos que existem quatro fases a serem seguidas no inicio da 

plantação de igrejas. Você pode dizer quais são essas fases? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 IV 
 

 

A FASE DA MATURIDADE 
 

 

III A FASE DO NASCIMENTO 
 

 

V EXERCÍCIO 
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2) Na Iição estudada vimos que a fase do nascimento da igreja é uma das 

mais importantes. Para que tenhamos sucesso nesta fase é importante 

seguirmos dois passos. Complete a linha abaixo para que possamos saber 

que passos são esses: 

  

 

     “Se o trabalho do alicerce foi bem __________________ e  

___________________ concretos foram  ____________ então não 

existe nenhuma razão pela qual não compareça um significativo numero de 

pessoas para essa congregação nascente".  

3)  A fase da gestação é a mais importante da plantação de igrejas, pois é nela 

que serão feitos os planos da futura igreja. Nesta fase é importante que o 

plantador de igreja:  
 
 
“O plantador de igreja precisa ter com ________________ sua 
_______________, e realizar seus _______________ e suas 
_______________________________. 
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LIÇÃO 

 

  

 

 

 

Texto temático: “À noite, 
sobreveio a Paulo uma visão na 
qual um varão macedônio estava 
em pé e lhe rogava, dizendo: 
Passa à Macedônia e ajuda-nos”. 
(At 16:9). 
 

 

 

 
 

Em Atos 16, a Bíblia relata a chegada do Apóstolo Paulo a Trôade, que 

para Paulo representava a última cidade na Ásia onde o grupo de 

missionários pregaria o evangelho. A Bíblia diz que Deus cativou a 

imaginação de Paulo com a visão de um homem da Macedônia que estava 

de pé e Ihe pedia: "Venha para Macedônia e ajude-nos!", Ter a visão é o 

primeiro passo na plantação de uma nova congregação. A visão cativa a 

pessoa com um senso de ser comissionada por Deus. A visão não 

representa o que a pessoa quer fazer. Na verdade, a visão tem a ver com 

Deus ajudando a pessoa a fazer uma imagem mental, um retrato daquilo 

que Deus espera que Seu servo faça.  

A visão que Paulo teve foi tão específica que a nacionalidade do homem 

na visão foi identificada. Paulo não mais dependia do propósito que havia 

afirmado: "Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já 

anunciamos a mensagem do Senhor. Vamos ver se eles estão passando 

bem" (Atos 15:36). Houve um novo senso de autoridade nos planos de 

viagem de Paulo (Atos 15:36b). Deste momento em diante, Paulo estaria 

realizando os planos de Deus e não apenas o seu desejo de "voltar e 

visitar os irmãos".  
 
 
 

 

 

A seguinte lista de tópicos de ação ajudará a equipe de missões a 

caminhar pelo processo de preparar a igreja para plantar uma nova 

I RECEBA A VISÃO DE DEUS 

 

II TÓPICOS DE AÇÃO 

 

3 
A VISÃO E A EQUIPE 

http://www.projeto-timoteo.org/


              www.projeto-timoteo.org                                                                    4ª edição 

10 

 

congregação. Os tópicos de ação desafiarão a comissão de missões da 

igreja a definir e enfocar a visão, angariar apoio para a nova congregação 

e cuidar dos relacionamentos de parcerias necessárias para se ter acesso 

a todos os recursos disponíveis: 

1.1 Receber a visão de Deus para plantar a igreja.  

1.2 Planejar um domingo de compromisso a ser realizado na igreja mãe.  

1.3 Desenvolver um plano de oração intercessória pela nova plantação.  

1.4 Estabelecer possíveis parceiros de ministério que sentem o chamado 

de Deus para estarem envolvidos no começo desta nova igreja.   

1.5 Identificar o território-alvo para a nova igreja e avaliar plantadores em 

potencial.  

1.6 Enfocar e refinar a visão de Deus para a nova igreja.  

1.7 Definir o território-alvo e/ou público-alvo, colher dados através de 

pesquisa demográfica. 

 

 

 

 
 

A Bíblia indica que uma das primeiras ações tomadas pelo Apóstolo Paulo 

foi compartilhar a visão que Deus havia concedido com os outros 

missionários que viajavam com ele. A Bíblia afirma: "...nós resolvemos ir 

logo para a Macedônia, porque estávamos certos de que Deus nos havia 

chamado para anunciarmos a Boa Notícia do Evangelho ao povo dali” 

(Atos 16:10). Um plantador de igrejas estará restrito a um numero mínimo 

de grupos de estudos Bíblicos, se ele ou ela trabalhar sozinho. Um único 

membro poderá até iniciar um culto no qual ele dirige a musica e em 

seguida prega o sermão. Mas uma congregação por definição tem várias 

funções: estudo bíblico, louvor, evangelismo, comunhão, discipulado, 

ministério e missões. Um único plantador de igrejas não poderá conduzir 

cada uma destas funções com a mesma eficácia de uma equipe. Uma 

congregação que funcione requer trabalho de equipe.  

A Bíblia não revela a função de cada pessoa que viajava com Paulo, mas 

Silas foi identificado com Paulo em seu ministério de curas. Silas foi 

aprisionado com Paulo quando a moça que seguia os missionários foi 

liberta do espírito que a endemoniava.  

O “nós” de Atos 16:10 precisa ser reconhecido como um padrão a ser 

seguido pelas igrejas ao considerarem as novas plantações de igrejas. 

Recrute membros para a equipe que sejam "dotados" (de habilidades 

naturais e dons sobrenaturais) para exercer as diversas funções 

III RECRUTE UMA EQUIPE 
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requeridas pela nova congregação. 

 

 

  

 

Os seguintes tópicos de ação e recursos foram projetados para ajudar a 

igreja no recrutamento de uma equipe de plantação de igrejas.  

2.1 Identificar e recrutar um plantador de igrejas (catalizador), que pode ser 

alguém de sua própria congregação.  

2.2 Recrutar e construir um sistema de apoio para o plantador de igrejas: 

cônjuge / mentor / supervisor / equipe de oração intercessória.  

2.3 Identificar e recrutar pessoas que sentem o desejo de participar de uma 

nova plantação de igreja.  

2.4 Esclarecer as funções - louvor, estudo bíblico, comunhão, etc. - e recrutar 

uma equipe.  

2.5 Recrutar alguém para trabalhar com crianças.  

2.6 Confirmar parceiros para a igreja (pessoas, igrejas, associação local, 

convenção estadual/regional e outros).  

 

 

  

 

 
1. Hoje, nós conhecemos os primeiros dois passos para a plantação de 

igrejas. Você pode citar o 1º passo e falar sobre sua importância?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

2. Você acha importante desenvolver todos os tópicos de ação, para ajudar as 

equipes de missões a caminhar pelo processo de preparar a igreja para plantar 

uma nova congregação? Por quê?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

IV TÓPICOS DE AÇÃO 

 

V 
 

EXERCÍCIO 
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3. No 2º passo nós estudamos sobre a importância de recrutarmos uma 

equipe; logo em seguida, vimos que um único membro poderá até começar 
um trabalho, aonde ele dirigira o culto, a música e em seguida pregue o 

sermão. Mas, uma congregação por definição tem varias funções. Quais 

são essas funções?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

4. Para o 2º passo, vimos a importância de compartilharmos a "visão" e 

recrutarmos uma boa equipe para preparar a igreja para plantar uma nova 
congregação. Agora leia mais uma vez, com bastante atenção, os tópicos 

de ação referente ao 2º passo e responda: 

  

    Você acha que há necessidade de seguirmos todos esses tópicos para 

recrutarmos uma equipe de plantadores da nova congregação? Por quê?  

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.projeto-timoteo.org/


              www.projeto-timoteo.org                                                                    4ª edição 

13 

 

LIÇÃO 

 

  

 

 

 

Texto temático: “Assim, que teve a 
visão, imediatamente, procuramos 
partir para aquele destino, 
concluindo que Deus nos havia 
chamado para lhes anunciar o 
evangelho”. (At 16:10). 
 
 
 

 

 

 

 

“A Bíblia afirma: “...procurávamos logo partir para Macedônia ... " (Atos 

16:10). A visão do homem da Macedônia levou a equipe de missionários a 

tomar ação imediata. O navio que tomaram parou primeiramente na 

Samotrácia, depois em Neápolis e finalmente chegou a Filipos, que a 

Bíblia chama de “a primeira cidade desse distrito de Macedônia". O navio 

não foi direto para Filipos. Houve algumas paradas no caminho. Para se 

plantar uma congregação, talvez seja necessária fazer algumas paradas 

no caminho de se realizar a visão. É necessário ter um plano, que 

podemos chamar de “prospecto”. O plano de plantação da igreja 

(prospecto) nasce da visão e é um plano que descreve o que será feito 

para se plantar a nova congregação.  

 

 

 

 

 

O "local" a que se refere esta seção pode ser uma área geográfica como 

Filipos, ou senão pode ser um grupo de pessoas como os macedônios. A 

questão do "local" será definida quando o plano for elaborado. Os seguintes 

tópicos de ação poderão servir de ajuda na elaboração do prospecto.  

 

I PARADAS NO CAMINHO 

 

II DEFININDO O LOCAL 

 

4 
DA VISÃO PARA O LOCAL 
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3.1 Refinar e desenvolver a visão: declaração da missão e declaração de fé; 

fundamentos bíblicos e espirituais; valores básicos; alvos anuais.  

3.2 Escrever uma proposta de plantação de igreja.   

3.3 Estabelecer compromisso. Completar compromissos de parcerias: elaborar 

o acordo de compromissos para a nova plantação.  

3.4 Elaborar a estratégia da nova igreja: trabalhar no plano de lançamento da 

igreja (plano mestre): identificar/definir pontos críticos juntamente com a equipe 

de plantação.  

3.5 Buscar o local de Deus para a plantação da igreja e identificar um ponto 

potencial de encontro. 

3.6 Elaborar um orçamento: projetar o fluxo de caixa para o primeiro ano. 

Conseguir recursos para a nova igreja.  

3.7 Escolher o nome da igreja e assegurar um endereço postal. 

 

 

 

1) Para se plantar uma igreja é necessário um plano, que podemos chamar de 

prospecto. Dê sua opinião sobre a importância desse plano ou prospecto.  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Preencha com cuidado as lacunas, ajudando a elaborar tópicos de ação, que 

levarão a comissão de missões e a igreja local a caminhar pelo processo de 

preparar a igreja para plantar uma nova congregação:  

 i. Refinar e desenvolver a visão: declaração da  ____ e declaração de  _____ ; 
 fundamentos  ______ e  _______ ; valores  _______ ; alvos anuais.  

ii. Escrever uma  _____ de plantação de  _______ _            
 

iii. Estabelecer _____________. Completar compromissos de ___________: 

elaborar  
 a  ________ de  _________ para a nova ____________.  

iv. Elaborar estratégia da nova igreja:  __________ no  _______ de  ________  

III TÓPICOS DE AÇÃO 

 

III EXERCÍCIO 
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da  _________  (plano mestre): identificar/definir __________________ 

juntamente com a  __________de__________________ 
 

v. Buscar o _________de __________para a plantação da_________ _ e 

identificar um__________ potencial de encontro.  

 

vi. Elaborar um orçamento: projetar o fluxo de caixa para o 1º _____________ 
Conseguir _____________para a nova ____________  
 
 vii. Escolher o _________da _________e assegurar um ____________postal
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LIÇÃO 

 

  

 

 

 

Texto temático: “Certa mulher, 
chamada Lídia, da cidade de 
Tiatira, vendedora de púrpura, 
temente a Deus, nos escutava; o 
Senhor lhe abriu o coração para 
atender às coisas que Paulo 
dizia”. (At 16: 14). 
 
 

 

 

A história sobre a procura por pessoas receptivas em Atos 16 conta como 

foi o primeiro sábado da equipe de plantadores de igrejas em Filipos: "no 

sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um 

lugar de oração" (Atos 16:13). Não há duvida de que Paulo buscava 

pessoas receptivas nas cidades onde a equipe de missionários plantava 

novas igrejas. Na Ásia, começaram pela sinagoga. "Em Icônio entraram 

juntos na sinagoga dos Judeus" (Atos 14:1). Os missionários tinham como 

alvo tanto judeus como gregos na procura por pessoas receptivas.  

 

 

 

 

A equipe de plantação de igrejas precisa ser apresentada ao território alvo 

ou ao grupo de pessoas. Esta apresentação é mais eficaz quando é feito 

por um membro respeitado da comunidade. Nos últimos anos, esta pessoa 

tem sido chamada de “pessoa da paz" pelos plantadores de igrejas. Esta 

pessoa sempre terá simpatia pelo inicio de uma nova congregação e 

apoiará a equipe de plantação de igrejas com amizade, mas pode não ser 

um membro em potencial da nova igreja. 

 

 

 

 

I PORTAS AFORA 

 

II CONTATANDO A COMUNIDADE ALVO 

 

5 
ENCONTRE PESSOAS RECEPTIVAS 
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Uma ajuda muito grande seria identificar os membros em potencial da nova 

congregação. Deus sempre leva uma equipe de plantadores para uma 

comunidade ou um grupo de pessoas que Ele já preparou em termos de 

recursos humanos para o lançamento de uma nova congregação. Ao iniciar a 

busca por pessoas receptivas, os seguintes tópicos de ação poderão ser úteis.  

 

 

 

 

 
4.1 Verificar o estudo demográfico por meio da realização de pesquisas na 
comunidade.  

4.2 Iniciar os contatos com a comunidade: identificar primeiros candidatos; 

penetrar nos segmentos influentes da comunidade; entrevistar Iíderes da 

comunidade.  

4.3 Realizar caminhadas de oração na comunidade.  

4.4 lniciar estudos bíblicos evangelísticos.  

4.5 Estabelecer um sistema de integração.  

4.6 Definir a estrutura inicial e o processo de tomada de decisões da igreja.  

 

 

 

 

 
 
1) Leia com atenção e responda:  
"E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de 

Tiatira, e temente a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para 

que estivesse atenta ao que Paulo dizia (At. 16.14).  

Lídia era uma pessoa que podia ser chamada de "pessoa de paz" pelos 

plantadores de igreja? Por quê?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2) Para iniciar a busca por pessoas receptivas, você acha importante seguir 

III IDENTIFICANDO NOVOS MEMBROS DA IGREJA 

 

IV TÓPICOS DE AÇÃO 

 

V EXERCÍCIO 
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os tópicos de ação de acordo com a ordem mencionada no estudo de hoje? 

Então coloque na ordem certa (de acordo com o exemplo).  

(  ) Iniciar o cultivo entre a comunidade: identificar primeiros candidatos; 

penetrar nos segmentos influentes da comunidade; entrevistar lideres da 

comunidade.  

(1) Verificar o estudo demográfico por meio da realização de pesquisas na 

comunidade.  

(  ) Definir a organização inicial e o processo de tomada de 

decisões da igreja.  

(  ) Realizar caminhadas de oração na comunidade.  

(  ) Iniciar estudos bíblicos evangelísticos.  

(  ) Estabelecer um sistema de assimilação.  
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LIÇÃO 

 

LIÇÃO 

 

 
 
Texto temático: “Ora, tudo provém 
de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por meio de 
Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação”.  (2 Co 5:18). 
 

 

 

 

    

 

A receptividade de uma comunidade se confirma quando as pessoas 

aceitam Jesus como Salvador. A Bíblia diz: "E uma certa mulher chamada 

Lídia ... que temia a Deus, nos escutava e o Senhor Ihe abriu o coração 

para atender as coisas que Paulo dizia" (Atos 16:14). O evangelismo de 

não-crentes é a essência da tarefa que Deus confiou à igreja neste tempo 

- uma era para a qual Jesus disse: "eis que eu estou convosco todos os 

dias, ate a consumação dos séculos" (Mateus 28:20). A igreja de cada 

geração tem a responsabilidade de alcançar a sua sociedade. A questão é 

como fazer isso, e não, se devemos fazer ou não. Esta é uma pergunta 

para cada equipe de plantação de igrejas: De que forma a equipe vai 

evangelizar? O evangelismo precisa ser intencional. Muito pouco 

evangelismo será feito se não forem feitos planos para fazer uso das 

várias ferramentas e metodologias disponíveis para a equipe de plantação 

de igrejas.  

 

 

 

 

A equipe de plantação de igrejas precisa estar preparada para utilizar 

várias abordagens no evangelismo. A abordagem preferida da equipe 

pode não ser apropriada para a totalidade da membresia (por exemplo, 

pessoal, mídia, ação social, oração, eventos e esportes). É importante 

treinar adequadamente todas as testemunhas da nova congregação. Os 

seguintes tópicos de ação serão uteis a equipe de plantação de igrejas no 

sentido de envolver cada membro no evangelismo pessoal. 
 

I TAREFA DE CADA GERAÇÃO 

 

II POR TODOS OS MEIOS 

 

6 
EVANGELIZE OS NÃO CRENTES 
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5.1 Criar um plano de oração para a nova igreja.  

5.2 Estabelecer um plano de evangelismo, identificando as diversas 

metodologias a serem utilizadas.  

5.3 Ensinar metodologias de evangelismo aos participantes.  

5.4 Agendar e conduzir atividades de ministério no território-alvo.  

5.5 Intensificar esforços de evangelismo como "atos de bondade"; eventos 

evangelísticos especiais.  

5.6 Realizar uma atividade de pré-lançamento algumas semanas antes da 

celebração de organização da nova congregação.  

5.7 Começar a elaborar idéias e planos para desenvolver a liderança da nova 

congregação.  

5.8 Encontrar membros para o grupo de base. 

 

 

 

 

 
1.  O autor da lição faz uma pergunta para cada equipe de plantação de igrejas: 

“De que forma a equipe vai evangelizar"? Você pode responder com suas 

próprias palavras? 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
2.  Você concorda que a equipe de plantação de igreja precisa estar preparada 

para utilizar várias abordagens para o evangelismo? Por quê?  

III TÓPICOS DE AÇÃO 

 

IV EXERCÍCIO 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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  LIÇÃO 

 

 

 

 

 

Texto temático: “Depois de ser 
batizada, ela e toda a sua casa, 
nos rogou, dizendo: Se julgais que 
eu sou fiel ao Senhor, entrai em 
minha casa e aí ficai. E nos 
constrangeu a isso”. (At 16:15). 
 

 

 

 

 
 

Um grupo de base é uma expansão da equipe de plantação de igrejas. 

Como recém-convertida, Lídia convenceu a equipe apostólica de 

plantação de igrejas, que era Iiderada por Paulo, a entrar em sua casa e 

ficar alí (Atos 16: 15), e a Bíblia testifica que ela os convenceu. Ela 

Iiteralmente se uniu ao trabalho começado pela equipe de plantação de 

igrejas.  

Os membros do grupo de base precisam andar um passo além do 

discipulado e da comunhão. A equipe de plantação de igrejas e a equipe 

de missões da igreja precisam passar para o grupo de base o sonho de 

plantar uma nova igreja. É necessário que uma porta-voz da equipe de 

missões da igreja seja responsável para fazer uma narrativa com fatos 

históricos e paixão espiritual, tanto para a equipe de plantação de igrejas 

quanto para o grupo de base, enfatizando a importância da implantação 

desta nova igreja.  

 
 
 

 

Quando uma pessoa recém-convertida une-se a equipe de plantação de 

igrejas como membro do "grupo base", o processo de discipulado se 

inicia. Paul Stanley e J. Robert Clinton, autores do livro intitulado 

Connecting (Criando Relacionamentos), definem o discipulado como "um 

processo relacional no qual um seguidor de Jesus mais experiente 

I O QUE É UM GRUPO DE BASE? 

 

II DISCIPULADO – UM PROCESSO RELACIONAL 

 

7 
DISCIPULE AS PESSOAS E CRIE UM GRUPO DE BASE 
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compartilha com outro seguidor mais novo o conhecer e obedecer a Jesus 

Cristo como Senhor".  

Os grupos de base que resultam de esforços de evangelismo precisam de 

tempo para assimilarem a novidade de vida em Jesus. Também precisam 

de tempo para serem moldados numa comunhão de seguidores. Uma das 

responsabilidades da equipe de plantação de igrejas, logo apos um 

evento evangelístico é discipular os novos convertidos e criar um 

ambiente de amparo para que as primeiras etapas de crescimento 

possam ocorrer.  
 
 
 

 

Os seguintes tópicos de ação serão úteis para a equipe de plantação de 

igrejas na formação de grupos de base. Estes tópicos de ação também 

contém sugestões sobre como trabalhar com o recém-formado grupo de 

base:  
 
6.1 Formar o grupo de base e conseguir um acordo de compromisso dos 
membros do grupo de base; iniciar as reuniões do grupo de base; 
desenvolver Iiderança ministerial.  
6.2 Considerar a possibilidade de pequenos grupos; determinar currículo e 
recrutar Iíderes de pequenos grupos.  

6.3 Conseguir local para reuniões e confirmar data de organização.  

6.4 Conduzir treinamentos; sistemas de integração; voluntários para 

trabalhar com crianças; equipe de louvor.  

6.5 Elaborar um processo visando à escolha de um pastor para a nova 

igreja.  

6.6 lniciar reuniões com as pessoas e cultos de pré-

organização.  

6.7 Elaborar classe de orientação para recém-

chegados. 
6.8 lniciar novas classes para crianças.  

6.9 Elaborar uma estratégia de crescimento para os próximos doze meses. 
 
 
 
                                                           

 

 
Segundo os autores do livro intitulado "Connecting" (Criando 
Relacionamentos), discipulado é um “processo relacional do qual um 
seguidor de Jesus mais experiente compartilha com outro seguidor mais 
novo o compromisso, a compreensão e as habilidades básicas para se 
conhecer e obedecer a Jesus Cristo como Senhor".  
 

III TÓPICOS DE AÇÃO 

 

IV EXERCÍCIO 
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Agora, responda com suas próprias palavras: 
 
1) O que você compreende sobre discipulado? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
2) Você acha importante que o novo convertido passe por um 

discipulado? Por quê? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
3) Que características devem ter o discipulador? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
4) Responde “C” para certo, ou “E” para errado. Confira suas respostas 

nos tópicos de ação desta lição: 
 
(  ) Formar o grupo de base para conversarem sobre o tipo de roupa que 
deverá ser usado na igreja; não é o momento de pensar em Iiderança 
ministerial, porque não tem ninguém preparado.  

(   ) Elaborar estratégia de pequenos grupos, determinar currículo e 

recrutar Iíderes de pequenos grupos.  

(   ) Conseguir local para reuniões e confirmar data de organização.  

(   ) Não há necessidade de treinamentos, sistema de integração, 

voluntários para trabalhar com crianças ou equipe de louvor.  

(   ) Elaborar um processo visando à escolha de um pastor para a nova 

igreja.  

(   ) Não há necessidade de reuniões com as pessoas, nem cultos de 

pré-organização.  

(   ) Elaborar classe de orientação para recém-chegados.  

(   ) Deixar as crianças com seus pais ou responsáveis (não há 

necessidade de ensinarmos as crianças).  

(   ) Esboçar uma estratégia de crescimento para os próximos doze meses.
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LIÇÃO 

 

  

 

 

 

Texto temático: “A ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, 
por todas as gerações, para todo 
o sempre”. (Ef 3.21). 
 
 

 

 

 

 

A organização pública da congregação em Filipos certamente aconteceu. 

Isso fica claro nas Escrituras de duas maneiras: Primeira e mais 

importante é a existência da igreja em Filipos para a qual Paulo escreveu 

a Epistola aos Filipenses. Em segundo lugar, a equipe apostólica de 

plantação de igrejas faz referência às reuniões de oração contínuas: "Ora, 

aconteceu que quando íamos ao lugar de oração..." (Atos 16:16). 

A organização é o evento quando a nova congregação convida a 

comunidade a participar dos cultos semanais regulares. A equipe de 

plantação de igrejas e o grupo de base passarão de três meses a um ano 

em preparo para a organização pública. Muitos grupos de base optarão 

por realizar cultos de pré-lançamento com base semanal, mensal, e/ou 

quadrimestral para sentir o interesse da comunidade de seis a nove 

meses antes da organização pública. 
 

 

 

Os cultos de pré-organização são oportunidades para o grupo de 

base mostrar a comunidade o estilo de louvor, a comunhão dos cristãos e 

a direção geral de liderança da equipe de plantação de igrejas. Os cultos 

de pré-organização são importantes. O clima de expectativa gerado 

durante a fase de pré-organização poderá tanto aumentar o entusiasmo 

para a organização quanto criar uma atitude negativa com relação à nova 

congregação. 

I SONDANDO O INTERESSE DA COMUNIDADE 

 

II GERANDO UM CLIMA DE EXPECTATIVA 

 

8 
A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA 
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7.1 Implementar um plano de relações públicas e comunicação (criar 
logotipo, encomendar papel e cartões timbrados, produzir material 
para divulgação, determinar frequências de publicação de 
informativos, contratar impressão de material, criar um folheto de 
evangelismo para a igreja nova, enviar primeira mala-direta. Começar 
a espalhar anúncios do DOMINGO DE ORGANIZAÇÃO na mídia, 
etc.).  

7.2 Esclarecer assuntos financeiros e administrativos; abrir conta 

bancária; estabelecer procedimentos financeiros e contábeis; confirmar 

procedimentos de recebimentos; tratar das questões de legalização e de 

seguros; conseguir boas taxas de serviço postal e etc.  

7.3  Planejar a primeira série de sermões e cultos do primeiro semestre.  

7.4 Criar uma Iista de checagem do DOMINGO DE ORGANIZAÇÃO e 

começar a delegar funções para os membros do grupo de base. (preste 

atenção redobrada no quesito de pessoas para cuidar do berçário e das 

crianças).  

7.5  Providenciar equipamento necessário para o local e conseguir gente 

para operá-Io.  

7.6  Finalizar todo o material necessário para os cultos do primeiro 

semestre (para que haja tempo para divulgação antes e depois da 

organização).  

7.7  Fazer uma revisão do programa do culto do DOMINGO DE 

ORGANIZAÇÃO para cuidar de detalhes que estejam faltando.  

7.8  Implementar estratégias para os primeiros cem dias (e falar dos 

pontos principais do DOMINGO DE ORGANIZAÇÃO).  
 
 

 

 
 
1) Faça um estudo detalhado de cada tópico de ação referentes à organização 
da igreja, e responda:  

Você acha importante a propaganda e ou anúncios na mídia, sobre o 

DOMINGO DE ORGANIZAÇÃO? Por quê?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2) Você acha necessário para a equipe de plantação de igreja, falar sobre 

assuntos financeiros e administrativos, ou seja, se preocupar com esses por 

menores? Por quê?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) Cite mais algumas ações necessárias para que, no dia da organização da 

congregação, tudo esteja em ordem:  
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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