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UMA PALAVRA INTRODUTORA

Depois de 5 anos trabalhando em parceria com GMS e
com pastor e amigo Rex Briant na evangelização das
Ilhas de Cabo Verde, buscando sempre a melhor
maneira de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de
forma simples, pura e bíblica, em 2018, eu e Serge, meu
companheiro e discípulo amado, fomos convidados
para participar numa conferência sobre Four Fields em
Nepal, realizado pela NPL – No Place Left. E através
daquilo que foi apresentado e discutido em nossas
reuniões, sobre plantação e crescimento das Igrejas na
Índia, resolvemos então criar um material sobre Four
Field, ou seja, Quatro Campos em Português, que
servirá de base para todos os países da língua
portuguesa. O objetivo é contribuir para um grande
aceleramento do crescimento de Igrejas a modelo do
livro de Atos em Cabo Verde, processo que já foi
iniciado em 2013, mas que ainda a maioria das Igrejas
em Cabo Verde não experimentaram. Esse material é na
verdade um convite para voltarmos a olhar para Bíblia,
em especial para o livro de Atos, onde tudo começou.

CRESCER, FRUTIFICAR E MULTIPLICAR

CAPÍTULO I

I. ENTENDENDO O CORAÇÃO DE DEUS
o CRESCER, FRUTIFICAR e MULTIPLICAR-SE

1) Tudo o que Deus criou, Ele criou para:
o CRESCER, MULTIPLICAR e FRUTIFICAR
 Gênesis 1:11,12,22,28; 8:17; 9:1,7; 17:6,20; 28:3;
35:11; 47:27; 48:4; 49:22,
 Êxodo 1:7,
 Levítico 26:9,
 Isaías 11:1,
 Jeremias 23:3,
 Colossenses 1:6,10.

2) Deus criou a sua IGREJA, os salvos em Cristo, também
para:
o CRESCER, MULTIPLICAR e FRUTIFICAR
 Atos 2:41,47; 6:1,7; 13:44-49; 14:27
3) A IGREJA de Jesus, composto pelos DISCÍPULOS de Jesus
deve:
o CRESCER, MULTIPLICAR e FRUTIFICAR
 João 15:2,4,5,8,16
a) V.2 – A IGREJA que está em Jesus e não dá FRUTO é
cortada
b) V.2 – A IGREJA que está em Jesus e dá FRUTO é limpada
através da palavra de Deus para continuar produzindo
mais FRUTOS
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c) V.4 – A IGREJA que PERMANECE em Jesus e nos seus
ensinamentos, naturalmente CRESCE, FRUTIFICA e
MULTIPLICA-SE
d) V.5 – Quem PERMANECE em Jesus dá MUITO FRUTO
e) V.8 – Deus é GLORIFICADO quando a IGREJA dá MUITO
FRUTO
f) V.8 – A IGREJA é discípula de Jesus quando dá MUITO
FRUTO
g) V.16 – Jesus escolheu, nomeou e enviou a sua IGREJA para
dar FRUTO
h) V.16 – O FRUTO precisa PERMANECER, ou seja, ser firme,
consistente
i) V.16 – Quando a IGREJA frutifica, a sua oração é
RESPONDIDA.
A IGREJA de Jesus é chamada para:
o CRESCER, FRUTIFICAR e MULTIPLICAR-SE
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MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Como avalias a sua IGREJA hoje em termo de
CRESCIMENTO, FRUTIFICAÇÃO e MULTIPLICAÇÃO?
(Convida os seus liderados e respondam essa pergunta)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. O que tem impedido o Crescimento da sua Igreja?
(o líder ou pastor deve responder essa pergunta sozinho, fazendo uma
avaliação dele mesmo, antes de avaliar os membros)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. ENTENDENDO O CORAÇÃO DE DEUS
o VISÃO DO REINO DE DEUS

1. MATEUS 6:9-10; 13:31-33
 Mateus 6:9-10
Na oração do Pai nosso, Jesus nos ensinou a pedir pela
implantação do REINO DE DEUS.
“ (...) venha o teu REINO...”

 Mateus 13:31-33
Jesus usou algumas parábolas para nos fazer entender como é
que funciona o REINO
 REINO comparado com GRÃO DE MOSTARDA – V. 31-32
PEQUENO

GRANDE

O REINO começa Pequeno e vai tornando-se Grande

 REINO comparado com FERMENTO – V.33
POUCO
MUITO
 O REINO começa com Pouco e vai tornando-se Muito

O REINO de Deus começa pequeno e vai crescendo numa
proporção que ultrapassa a compreensão humana. O REINO de
Deus começa com poucos e cresce até alcançar muitos.
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2. O PRINCÍPIO DE 2 TIMÓTEO 2:2

“E o que de minha parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e
também idôneos para instruir a outros.”

DOIS ENTENDIMENTOS VITAIS
 A MENSAGEM não pode ser mudada – o que ouviste...
isso mesmo transmite
 A forma de anunciar a MENSAGEM também não
pode ser mudada
Paulo

Timóteo

Homens Fiéis

Outros

Homens fiéis

Outros
Outros

Paulo discipulou Timóteo, e da forma como Timóteo aprendeu,
agora, ele deveria passar para Homens fiéis e idôneos, e esses
Homens fiéis e idôneos, por sua vez, devem passar para os
Outros. Temos aqui QUATRO GERAÇÔES de DISCIPULADO.
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Toda a IGREJA deve se envolver no Crescimento da Igreja,
através do discipulado pessoal.
Somente desta forma, estaremos implantando o REINO, que
começa pequeno e torna-se grande, e começa com pouco e
cresce até alcançar muitos.

3. O PRINCÍPIO DO PERMANECER E DA ORAÇÃO
 João 15:5,16
Nenhuma Igreja cresce, frutifica e multiplica-se longe de Jesus.
O REINO cresce em Jesus, com Jesus e para Jesus.

 João 17:20
Nenhuma Igreja cresce, frutifica e multiplica-se sem a oração,
ou seja, dependência do Espírito Santo. E a oração não deve ser
um momento de pedir coisas materiais, mas sim, um momento
de interceder pelo crescimento do REINO. Jesus orou pelos 12
discípulos e por aqueles que hão de crer nele, através dos 12.
Três gerações nessa oração de Jesus.
MODELO DE ORAÇÃO

JESUS

OROU POR...
OROU POR...
12
DISCÍPULOS

Discípulos
dos
Discípulos
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MODELO DE DISCIPULADO

JESUS

DISCIPULOU...

12
DISCÍPULOS

DISCIPULOU...
Os que hão
de crer em
Jesus

MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Estude 2 Timóteo 2:2 com os seus líderes, e reflitam
sobre a prática desse texto na vossa Igreja. (Convida os seus
liderados e respondam essa pergunta)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Faça uma lista de Homens Fiéis e Idôneos na sua Igreja,
e comece a orar por e com eles? (tarefa para líder ou pastor)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTULO II

ESTRATÉGIA 4 CAMPOS PARA
PLANTAÇÃO DE UMA NOVA IGREJA
o TUDO O QUE PRECISAMOS ESTÁ NA BÍBLIA

1. ATOS 14:20-24. PAULO e BARNABÉ

“Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade.
No dia seguinte, partiu, com Barnabé, para Derbe. E, tendo anunciado
o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para
Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé; e mostrando que, através de
muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E,
promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de
orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia de
crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília.

Esse texto está dentro do contexto de Atos 13:1-3, onde a Igreja
de Antioquia, sob a direção do Espírito Santo, enviou Paulo e
Barnabé para plantar novas Igrejas até aos confins da Terra. E
aqui segue o princípio da oração de Jesus em João 17:20, ou
seja, a plantação de novas Igrejas está assegurada pela oração
do próprio de Jesus.

A Igreja de hoje deve seguir o modelo de Paulo e Barnabé,
porque eles seguiram o Modelo dos 12 discípulos, que
seguiram o modelo de Jesus. Daí, o modelo de Paulo para
plantar uma nova Igreja é o modelo ensinado pelo próprio
Jesus Cristo.
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ESTRATÉGIA DE PLANTAÇÃO DE NOVAS
IGREJAS POR PAULO E BARNABÉ
A estratégia de plantar novas Igrejas por Paulo e Barnabé
consistia em seis processos simples revelado em Atos 14:20-24
 V.20 – Paulo e Barnabé entraram na Cidade

ENTRADA
 V.21 – Depois de entrarem na Cidade, Paulo e Barnabé
anunciaram o Evangelho

EVANGELIZAR
 V.21 – Depois da evangelização, houve conversões, e
novos discípulos nascem para serem discipulados

DISCIPULAR
 V.23 – Uma Igreja surgiu com os novos discípulos

FORMAR IGREJA
 V.23 – Paulo e Barnabé eleigeram líder locais para a nova
Igreja

ELEIÇÃO DE LÍDERES LOCAIS
 V.24 – Depois de eleger líderes locais, Paulo e Barnabé
saem e vão para outras cidades abrir novas Igrejas
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SAÍDA
De acordo Paulo e Barnabé, plantação de uma Igreja consiste
em seis processos:

1.

ENTRAR

Casas, famílias, zonas, cidades, país etc

2.

EVANGELIZAR

Falar de Jesus Cristo

3.

DISCIPULAR

Ensinar a obedecer

4.

FORMAR IGREJA

Reunir em grupo

5.

TREINAR LÍDER

Investir em líderes locais

6.

SAIR

Ir para um novo lugar

Nenhum processo funciona sem responsabilidades e
obediência. Vejamos algumas responsabilidades do Plantandor
de Igreja.

RESPONSABILIDADE DO PLANTADOR DE IGREJA
 V.22
a)
b)
c)

– EXORTAR OS NOVOS DISCÍPULOS:
A Permanecer na fé
Encorajando-os com a palavra
Fazê-los entender que assim como Cristo padeceu
por nós, nós somos chamados a padecer por ele, e
isso
inclui
muitas
tribulações,
aflições,
perseguições, etc. E é dessa forma que vamos entrar
no Reino de Deus

 V.27 – RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTA:
a) O Plantador de Igreja é membro de uma Igreja, e por
isso, deve enviar constantemente relatórios da sua
atividade para Igreja que o enviou,
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b) O Relatório deve ser um testemunho daquilo que
Deus está fazendo através de mim, por causa da
minha obediência a Ele e a Igreja que me enviou

De acordo com Provérbios 27:23, o Plantador de Igreja
deve:
1. CONHECER O ESTADO DAS SUAS OVELHAS
a) Saber que são ovelhas, ou seja, quem realmente que
depois de ter ouvido o evangelho, se tornou
verdadeiramente discípulo de Jesus,
b) Saber se as ovelhas entenderam claramente a visão do
reino de Deus e uma vida de obediência a palavra de
Deus
c) Saber se as ovelhas estão se multiplicando, crescendo e
frutificando na visão de 2 Timóteo 2:2.

2. CUIDAR BEM DOS TEUS REBANHOS
a) O Plantador de Igreja deve treinar o seu rebanho dentro
da visão do reino,
b) O Plantador de Igreja deve capacitar o seu rebanho para
crescer, frutificar e multiplicar
c) O Plantador de Igreja deve exigir prestação de conta do
seu rebanho

Quando uma Igreja não cresce, frutifica e multiplica, o
problema está no Plantador de Igreja ou Líder. Ele precisa:
 ARREPENDER-SE
 ESTUDAR A BÍBLIA
 COLOCAR EM PRÁTICA ATOS 14:20-24,27 e PROVÉRBIOS 27:23
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MOMENTO DE REFLEXÃO
Escolha alguns homens fiéis e idôneos da Igreja e leia juntos
as 3 Viagens missionárias de Paulo (Atos, capítulos de 13 –
20), e discutam os 6 processos da estratégia de plantação
de Igreja um por um.
a) ENTRADA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) EVANGELIZAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) DISCIPULAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) FORMAR IGREJA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) TREINAR LÍDER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) SAÍDA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tarefa para líder )
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ESTRATÉGIA 4 CAMPOS PARA
PLANTAÇÃO DE UMA NOVA IGREJA
o TUDO O QUE PRECISAMOS ESTÁ NA BÍBLIA

2. MARCOS 4:26 – 29. JESUS

Jesus nos ensina em Marcos 4, aquilo que chamamos de a
ESTRATÉGIA DE 4 CAMPOS. E essa estratégia foi o que os
discípulos usaram para levar o evangelho até aos confins da
terra sob a direção do Espírito Santo. E através deste texto da
parábola da semente, Jesus nos ensina princípio do reino de
Deus que deve ser a maneira como devemos plantar novas
Igrejas.

 V.26
O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a
semente à terra
Quatro elementos:
A) Homem
Plantador de Igreja
B) Lançar
Semear/Evangelizar
C) Semente
Palavra de Deus
D) Terra
Campo/Corações
 V.27
Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente
germinasse e crescesse, não sabendo ele como.
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Quatro elementos:
A) Dormisse
Descansar – a obra do crescimento é do Espírito
Santo e por isso, devemos fazer a nossa parte,
e descansar nele, confiar em Deus.
B) Levantasse, de noite e de dia
Zelar, cuidar, vigiar, pois inimigos vão querer
roubar a semente
C) Semente germinasse e crescesse
A palavra de Deus não volta vazia, ela vai
crescer
D) Não sabendo como
A conversão é uma ação milagrosa de Deus na
vida daqueles que creem. É um mistério, é um
milagre, não pode ser compreendido pela
mente limitada do homem

 V.28
A terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois, a espiga,
e, por fim, o grão cheio na espiga.
Estamos aqui perante um processo de crescimento,
frutificação e multiplicação. E na vida do novo discípulo,
é o que chamamos de processo de discipulado. Assim
como a semente cresce num processo, o discipulado
também é um processo com diferentes fases.

 V.29
E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice,
porque é chegada a ceifa.
Estamos aqui perante o que chamamos de colheita, ou
seja, o momentos em que os grãos são colhidos e
colocados num só lugar. Isso é formação da Igreja,
quando todos os novos discípulos passam a reunir-se
num só lugar.
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Em termos de responsabilidades, de acordo com esse
texto, estamos perante responsabilidades partilhadas.
a.
b.
c.
d.

Evangelizar é responsabilidade dos discípulos
Discipular é responsabilidade dos discípulos
Crescimento é responsabilidade do Espírito Santo
Formar/Organizar Igreja responsabilidade dos discípulos

ESQUEMA DE MARCOS 4:26-29

1. ENTRAR
Campo

4. FORMAR IGREJA
Colheita

2. EVANGELIZAR
Semear

3. DISCIPULAR
Crescer

Em qualquer lugar, essa é a estratégia que Jesus ensinou, que
os discípulos usaram, sob a orientação do Espírito Santo, para
fazer crescer o reino de Deus, através de plantação de novas
Igrejas. Cada discípulo de Jesus é um Plantador de Igreja, um
agente de expansão do reino de Deus, através de uma vida de
obediência, de acordo com Mateus 28:19-20. E nessa visão, o
pastor é um grande treinador. A função do pastor é capacitar
o seu rebanho para plantar Igrejas na visão do reino.
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ENTRADA
Aqui precisamos responder duas perguntas: Onde? Quem?
 Onde? – lugares
Os discípulos podem começar a plantar uma Igreja no lugar
onde ele reside. Pode ser na família dele, no bairro dele, na
cidade dele, na ilha dele ou no país dele. Mas, pensando em
lugares, nós devemos estar sensivel a atuação do Espírito
santo, pois ele usa diferentes circunstancias para nos revelar
um lugar, onde devemos iniciar a plantação de uma Igreja.

Minha casa

Meu Bairro

Ex: Marcos
5:19

Onde o
Espírito Santo
permitir

 Quem? – Pessoas
Todos nós temos redes de relacionamento/amizades. Temos
famílias, amigos, colegas, vizinhos e conhecidos com quem
podemos iniciar uma conversa sobre Jesus Cristo, ou seja,
lançar a semente, de acordo com 2 Timóteo 2:2, acreditando no
poder da oração de Jesus em João 17:20. E assim como grão de
mostarda, vamos começar pequeno com o objetivo de ser
grande, e como o fermente, vamos começar com pouco, para
alcançar muitos.
Evangelizar
Evangelizar

EU

Evangelizar

Amigo

Colega

Familiar

4 Gerações – processo de surgimento de uma nova Igreja
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ORIENTAÇÕES DE LUCAS 10:1-11
ENTRADA

a. Jesus incentivou e enviou seus discípulos para ENTRAR
em lugares
b. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou
seja, existem muitos lugares onde o evangelho ainda não
entrou
c. Ao entrar num lugar devemos procurar por uma CASA DE
PAZ; HOMEM DE PAZ; CIDADE DE PAZ

COMO IDENTIFICAR UMA FAMÍLIA OU
HOMEM DE PAZ?
Um homem (Casa, Família, cidade, zona, ilha, país) de PAZ

1. Recebe o MENSAGEIRO (O Plantador de Igreja) – V.5-8,10,
Uma pessoa de Paz acolhe com alegria, satisfação e com o
coração bem aberto, o mensageiro de Deus.

2. Recebe a MENSAGEM ( O Evangelho) – V.9
Uma pessoa de Paz, ao ouvir o evangelho, ele o recebe no seu
coração, prontamente para obedecê-lo.

3. Recebe a VISÃO de 2 Timóteo 2:2
Uma pessoa de paz ao receber o evangelho, acredita nele e de
imediato começa a partilhá-lo com familiares, vizinhos e
amigos. Reuni as pessoas, e começa a partilhar sobre Jesus,
assim como André fez com Pedro, e Filipe fez com Natanael em
João 1:40-42. Assim como foi com a mulher samaritana em
João 4:28-29 e ex-endemoninhado em Marcos 5:18-20. Todos
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esses, assim que receberam a mensagem pela boca do
mensageiro, além de crer nessa mensagem, anunciaram essa
mensagem imediatamente.

Quando o mensageiro é aceito, mensagem é aceita e a visão do
reino de acordo com 2 Timóteo 2:2 acontece, então estamos
perante uma pessoa, cidade, família de paz. E de acordo com
Jesus, ali devemos ficar e plantar uma Igreja. Não devemos
mudar dessa casa, mas devemos iniciar ali o processo de
plantação de uma Igreja (Vv. 5-7).
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MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Como a sua Igreja tem feito a ENTRADA em novos
campos?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Faça uma lista de lugares na sua cidade onde a sua
Igreja pode entrar com o Evangelho, e ore para que
Deus vos torne obediente ao IDE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EVANGELIZAR
Evangelizar é anunciar a boa notícia de que em Jesus, o pecador
é perdoado por Deus, é justificado do seu pecado, e recebe a
vida eterna. A grande pergunta aqui é: como? COMO
EVANGELIZAR?

Muitos estão se tornando discípulos de Jesus de qualquer jeito,
e nunca aprenderam como evangelizar alguém, ou abordar
alguém para falar sobre Jesus. Mais de 70% dos que afirmam
ser crentes hoje, não evangelizam, porque não sabem o que
dizer e nem como começar. Voltamos de novo para Provérbios
27:23, onde os dois grandes desafios para os líderes são: (1)
Conhecer o estado das suas ovelhas, e, (2) Cuidar (capacitar) os
rebanhos.

TESTEMUNHO PESSOAL
 João 4:28-29
A mulher samaritana, depois de um encontro com Jesus, onde
ela foi convencida do seu estado, revelou que creu em Jesus, e
imediatamente, levantou e foi à cidade e falou de Jesus para os
homens da cidade, a e os convenceu a vir até Jesus. O que ela
usou para convencer os homens a virem até Jesus?
Simplesmente, o TESTEMUNHO DELA – “vinde comigo e vede um
homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o
Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.”
Ela simplesmente usou o TESTEMUNHO PESSOAL, fruto do seu
encontro com Jesus. E por causa do testemunho da mulher
samaritana, muitos creram em Jesus e foram salvos (Vv. 39-43).
“Muitos samaritanos daquela cidade creram
nele, em virtude do testemunho da mulher,
que anunciara: Ele me disse tudo quanto
tenho feito.” – v.39
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 Marcos 5:18-20
O ex-endemoninhado tinha uma vida de total vergonha e prisão
satánica, mas um dia, Jesus foi até ele, e o libertou – v. 15.
Contudo, ele quis entrar no barco e ir com Jesus, mas Jesus não
o permitiu – v. 18, mas, Jesus lhe deu a missão de voltar para
casa dele e seus familiares e anunciar o que Deus tinha feito na
vida dele, e como Deus teve misericórdia dele – Vv. 19. E de
acordo com verso 20, ele foi e começou a contar para todos
TUDO O QUE JESUS LHE FIZERA, ou seja, contou o
TESTEMUNHO PESSOAL do seu encontro com Jesus e a
transformação que Jesus operou nele.

Algumas considerações importantes sobre o TESTEMUNHO
PESSOAL
 O testemunho pessoal é CRISTOCÊNTRICO, ou seja, é
contar aquilo que Jesus fez ou causou em mim, quando
tive o encontro com ele. Não é um momento de exibição,
mas de glorificar o nome de Jesus, e o seu poder. A glória
é de Jesus. Não é falar dos meus esforços inuteis, mas do
poder de Jesus.

 O testemunho pessoal tem 3 partes. 1) como eu era antes
de conhecer Jesus, minha vida de escravidão no pecado,
meu orgulho, minhas escolhas erradas, minha
desobediência, minha vida oculta de pecado, etc; 2) como
foi que cheguei a ter um encontro com Jesus, e como esse
encontro mudou a minha vida, e me convenceu a seguir a
Cristo e obedecer a palavra dele; 3) como vivo hoje, que
esperança tenho, o que Jesus me garante para eternidade,
como vida eterna, perdão de pecados, salvação. Como
vivo hoje como discípulo de Jesus, quais são as minhas
escolhas, etc.
 O testemunho pessoal tem como propósito levar o
pecador até Jesus, é algo espiritual, e serve de ponte para
conduzir o pecador até Jesus, a fim de ser salvo ao crer
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em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador –
João 4:39. Muitos usam o testemunho pessoal para falar
dos bens materiais que Jesus oferece, contudo, isso não é
o foco. Não é um momento de exibição, é o momento de
conduzir o pecador a Cristo.
 O testemunho pessoal deve ser Curto ou Longo, e
adaptavel para diferentes situações, e de acordo com
diferentes circunstâncias. E deve ser contextualizada
conforme as necessidades e situações. Deve ser
verdadeiro, sem acréscimo, pois isso é mentira. Deve
também ser diverso, ou seja, todos nós temos diferentes
testemunhos da ação de Deus em nossas vidas todos os
dias em diferentes áreas, e diante de uma situação onde
temos a chance de partilhar, devemos escolher aquele
testemunho que mais adapta ao contexto do momento.
 O testemunho pessoal não substitui a Bíblia, mas é apenas
uma ponte para levar a pessoa a Cristo. Podemos também
no nosso testemunho, citar alguns textos bíblico.
 A forma de contar o meu testemunho pessoal deve ser
prático, dinâmico, simples, claro, focalizado e objetivo, ou
seja, sem muitas enrolações, para que aqueles que me
ouçam tenham interesse de conhecer o Jesus que mudou
a minha vida.
 Ao terminar de contar o meu testemunho, devo perguntar
a pessoa se gostaria de conhecer o Jesus que mudou a
minha vida, e desafiá-lo a crer em Cristo. E caso sim, devo
orar por essa pessoa, e ensiná-lo também a usar o
Testemunho Pessoal dele para levar outros para Cristo.
 O testemunho pessoal não necessariamente deve estar
cheio de tragédia da vida passada antes do encontro com
Jesus. O importante é focalizar como senti a necessidade
de ter o encontro com Jesus, e como esse encontro mudou
a minha forma de pensar, ser e estar. E como hoje vivo
uma vida de obediência aos ensinamentos de Jesus. Por
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exemplo, apóstolo Paulo tinha um testemunho, onde o
seu passado sem Cristo, estava carregado de ódio,
assassinato, traição, religiosidade morta, crimes, etc. E
Pedro era um simples pescador, sem nenhuma
experiência de assassinato e crimes, contudo, assim como
Paulo, também tinha um coração vazio de Deus, e ao ter
o encontro com Jesus, deixou tudo e o seguiu. Todos os
pecadores, independentemente do seu passado antes de
conhecer a Cristo, está debaixo da condenação do pecado
e precisa de Jesus para ser salvo.
 O testemunho pessoal nunca é igual, pois cada um de nós
temos um encontro diferente com Deus. Ele nos toca de
forma diferente.
 O testemunho pessoal deve ser usado tanto no
evangelismo, como para encorajar novos discípulos a
permanecerem na fé, diante das tribulações, tentações,
aflições e perseguições.
Depois de contar o meu TESTEMUNHO PESSOAL, agora deve
introduzir a história de Jesus para aqueles que ouvem. Falar
quem é Jesus, sua vida, obra, morte, ressurreição, ascensão e
sua segunda vinda. E devo fazer isso, de uma forma simples,
que possa ser facilmente memorizado e guardado no coração,
através de um método prático, que até mesmo uma criança
possa entender e reproduzir.

Daí então eu sugiro os 3 círculos ou 3 bolas, juntamente com a
estrada de Romanos, pois, uma das formas que cativa muito as
pessoas é o desenho. Posso usar uma folha de caderno, um
pedaço de papel, um quadro, ou até mesmo, um guarda napos
para contar a história de Jesus, usando os 3 círculos ou 3 bolas.
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TRÊS CÍRCULOS
CONTANDO A HISTÓRIA DE JESUS

1. Numa folha, desenhe Um Círculo com um coração dentro e
explique:
De acordo com Romanos 1.19-20, Deus criou o homem, e o
criou para adorá-lo, engrandecê-lo e dar graças a Deus, e
dentro desse plano de Deus, o homem vivia um perfeito
relacionamento com Deus.

2. Depois de explicar o primeiro Círculo,
que fala da perfeito relacionamento com
Deus, continue, desenhe agora uma seta que sai do primeiro
círculo, e explique sobre o pecado que afastou o homem de
Deus.

Pecado – Romanos 3:23

Mas um dia, o homem criado por Deus, desobedeceu a Deus,
e rebelou contra Deus. E essa desobediencia é chamada de
pecado, e por causa do pecado, o homem está distante de
Deus, como escravo, morto no seu pecado, debaixo da ira
de Deus, caminhando para o inferno – Romanos 3:23.

3. Continuando, desenhe agora um segundo círculo, falando
do mundo de pecado que o homem criou, onde ele está preso.

Pecado

– Romanos 3:23

Mundo
dominado pelo
Pecado

Distante de Deus, o homem encheu o
mundo de pecado, e tornou-se escravo do pecado, vivendo em
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vicios, orgulho, sexo ilícito, ganância, etc, tentando buscar a paz
nessas coisas, contudo, sem Deus é impossível satisfazer a sua
alma. Por mais que ele tenta fugir desse mundo com seus
esforços, ele acaba voltando para sua própria prisão de pecado.
Sem Deus, o homem está sendo escravizado pelo pecado. Ele não
consegue se libertar.

4. Continuando, desenhe agora um terceiro círculo abaixo,
bem no meio dos dois círculos em cima, e fale do que Deus
fez para libertar o homem pecador do pecado.

Pecado

Romanos 5:8

Mundo
dominado pelo
Pecado

– Romanos 3:23

Romanos 5:8 2

1
Romanos 10:9-10

3
Rei

4

Arrepender/Crer

Romanos 6:23
Vida eterna
Deus amou o homem no pecado, e enviou Jesus para salvá-lo,
Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, e todos os que se
arrependem dos seus pecados, e crer nele verdadeiramente, e
recebê-lo como rei da sua vida, receberão a vida eterna, e voltarão
a viver um perfeito relacionamento com Deus.

Depois de explicar os 3 círculos, faça algumas perguntas para
quem está ouvindo a mensagem do Evangelho

1. Olhando para esses 3 Círculos, responda com sinceridade:
Em que círculos estás hoje? Vives hoje um perfeito
relacionamento de obediência com Deus ou estás no seu
mundo de pecado, preso, tentando com a sua própria força,
libertar-se do pecado?
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2. Será que não desejas conhecer a Jesus, o único que pode
libertar-te do pecado? A Bíblia diz que Deus apenas exige um
arrependimento sincero e crer em Jesus. Desejas fazer isso
hoje?

Diante dessas duas perguntas, podemos obter três possíveis
respostas.

Resposta 1:
Sim, eu quero crer em Jesus. Então, repita o caminho de Romanos para ele
(Romanos 3:23 – reconhecer que é pecador; Romanos 5:8 – reconhecer que
foi Deus que o amou primeiro e quis salvá-lo; Romanos 10:9-10 – a
necessidade de crer, confessar e pedir a Jesus que o salve, e, Romanos 6:23
– mostrar aquilo que ele acabou de receber: a vida eterna). Diante disso, a
pessoa deve fazer uma oração, entregando sua vida para Jesus. E depois,
deve ler 2 Coríntios 5:17-21, e entender que a partir de agora precisa viver
em obediência a Jesus em tudo, a começar pelo Batismo. E a partir daí
começa um discipulado curto de 7 semanas, estudando os 7 mandamentos
de Jesus: 1.Batismo, 2.Permanecer, 3.Ler a Bíblia, 4.Orar, 5.Amar e Perdoar,
6.Evangelizar e Discipular, e 7.Congregar. E depois um discipulado mais
longo, através de estudo de livro de Marcos.

É importante que o novo discípulo saiba que ao crer
verdadeiramente em Jesus, ele se tornou filho de Deus (João
1:12); recebeu a vida eterna (João 3:16); nasceu de novo
(João3:1-15); é uma nova criatura em Cristo (2 Coríntios 5:17);
recebeu uma nova missão na vida de ser embaixador de Cristo
na terra (2 Coríntios 5:20); foi reconciliado com Deus, pois
antes era inimigo de Deus (2 Coríntios 5:18-19); foi justificado,
ou seja, aceito por Deus sem condenação, porque Jesus já
pagou toda a dívida do pecado (Romanos 5:1-11), é chamado
para dar fruto (João 15:16), e entre outras muitas bençãos e
responsabilidades espirituais.
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Agora como discípulo de Cristo, precisa andar em obediência a
palavra de Deus. E por isso, precisa estudar a palavra
diariamente, com apoio de um discipulador. Precisa ser
discipulado, e isso inclui, prestar conta da suas ações para seu
discipulador e Igreja; ter um tempo de amizade com o seu
discipulador; e estudar a Bíblia juntos. E uma vez por semana,
vai encontrar-se com o seu discipulador, para estudar os 7
mandamentos, cada semana 1, e sempre procurar obedecer.
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MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Escolha um grupo de futuros plantadores de Igrejas, e
treine com eles o TESTEMUNHO PESSOAL?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pratiquem os Três Círculos até estarem seguros de que
já conseguem falar Jesus para alguém.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DISCIPULAR
7 MANDAMENTOS
Texto Básico

Outros Textos de Apoio

1. BATISMO

Atos 8:5-13

2. PERMANECER

Atos 5:27-42

3. ORAR

Lucas 18:2-8

4. LER A BÍBLIA

Mateus 4:1-11

5. AMAR/PERDOAR

Lucas 10:25-42

6. EVANGELIZAR/DISCIPULAR

Lucas 5:1-11

7. CONGREGAR

Atos 2:41-47

Mateus 28:19; Atos 2:38, 8:26-40, 16:3034, 18:8; Romanos 6:4-5;
Atos 14:22; 2:42; João 8:31; 15:1-11;
16:33; Romanos 11:22; Efésios 6:11-13;
1 João 2:24; Tiago 1:2-12; Hebreus 12:113; 2 Coríntios 11:24-33
Mateus 6:6, 7:7-8; Efésios 6:18;
Colossensses 2:2-4, 4:12; Hebreus 4:16,
Tiago 4:2-3; Atos 12:5-17; Romanos
12:9-13;
2 Timóteo 3:16-17; Romanos 10:17;
Efésios6:13-17; 2 Pedro 1:20-21; Tiago
1:21
Mateus 5:44-45, 11:28-30; Marcos
12:28-31; Lucas 6:27-38; João 14:15;
Filipenses 2:12-13
Romanos 10:14-15; Mateus 28:18-20;
10:7-8, 9:35-38; João 4:35-42, 14:
Hebreus 10:24-25; Mateus 16:18; 1
Coríntios 12:12-28; efésios 2:19-21;
Salmos 122:1-9, Salmo 27:4; Salmos
23:6; Salmo 84

Mandamentos de Jesus

(Reunir tanto no Templo, nas
casas, quintal, varanda, debaixo de
uma árvore, etc)

Além desses 7 mandamentos, é importante ensinar o discípulo
a viver uma vida sexual pura e a formar uma família através do
casamento, e nunca através do “MORAR JUNTO”. MORAR
JUNTO antes do casamento é pecado, e por isso, o discípulo
que se converteu morando junto com alguém sem estar casado,
deve arrepender-se, pedir perdão a Deus e Casar-se logo. Quem
é solteiro, e se converteu a Cristo, deve orar a Deus e esperar
por um cônjuge convertido.

CRESCER, FRUTIFICAR E MULTIPLICAR

EXTRA – 8º. MANDAMENTO
8. CASAMENTO

Mateus 19:3-9

Mateus 5:32, 5:27-28; Gênesis 2:20-24;
1 Coríntios 7:1; Efésios 5:21-28, 5:3-5;
João 8:1-11; 1 Coríntios 6:13-20;
Colossenses 3:1-11

Esse Oitavo Mandamamento é muito importante para o
contexto de evangelização e discipulado em Cabo Verde, pois
uma boa maioria de Cabo Verdianos “MORAM JUNTOS” sem
estarem casados, e precisam conhecer os ensinamentos bíblico
sobre casamento.

PASSOS PARA UM BOM DISCIPULADO BÍBLICO
PASSO 1 – CONHECER A HISTÓRIA BÍBLICA

1.1. Ler a passagem da história de uma forma participativa,
uma ou duas vezes;
1.2. Fazer perguntas chaves para o texto, de uma forma
guiada e deixar que os discípulos respondam:
1.2.1. Quem são as personagens do texto?
1.2.2. Quais as suas ações?
1.2.3. Quais são os detalhes do texto, ou assunto
abordado?

PASSO 2 – ENTENDER A HISTÓRIA BÍBLICA
2.1. Como é que cada personagem está agindo no texto?
2.2. O que está motivando cada personagem a fazer o que estão
fazendo?
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PASSO 3 – DESCOBRIR VERDADES NA HISTÓRIA BÍBLICA
3.1. O que essa história ensina sobre:
3.1.1. Deus (ou Jesus, Espírito Santo)
3.1.2. Homem (Humanidade)
3.1.3 Pecado
3.2. Existe algum mandamento nesse texto?
3.3. Existe algum exemplo (coisas certas ou erradas) nesse texto
para seguir e/ou para não seguir?
3.4. Existe alguma promessa para minha vida que vou desfrutar
se eu obedecer?

PASSO 4 – OBEDECER OU APLICAR AS VERDADES
Todas as verdades que descobri na Bíblia preciso obedecer, ou
seja, aplicar na minha vida diariamente para a minha
maturidade na fé
4.1. Como posso praticar no meu dia a dia a verdade que
descobri nesse texto?
4.2. Há algum pecado na minha vida que preciso abandonar,
que esse texto está me revelando?
4.3. O que descobri nesse texto que preciso colocar em prática
urgente?

Depois desses QUATRO PASSOS, é bom ter um tempo de
oração, pedindo a Deus que ajude o novo discípulo a obedecer
a sua palavra, compartilhar com os outros e perseverar no
crescimento e no discipulado. E logo depois do momento da
oração, estudem os textos de apoio com os discípulos, para
melhor aprofundar o tema da lição.

Terminando o discipulado com os 8 mandamentos, vamos
agora iniciar um discipulado longo através do estudo do livro
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do Evangelho de Marcos, seguindo o mesmo modelo de
QUATRO PASSOS para qualquer texto da Bíblia.

EVANGELHO DE MARCOS
Aqui sugerimos algumas passagens do Evangelho de Marcos
que podem ser estudadas seguindo os QUATRO PASSOS.
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TEXTOS DE MARCOS
Mc.
Mc.
Mc.
Mc.
Mc.
Mc.
Mc.
Mc.
Mc.

2:13-17
4:35-42
5:24-34
6:34-44
10:46-52
11:15:18
14:3-9
14:32-42
16:1-8

TEMAS
Jesus Veio Salvar Pecadores
Jesus Acalma a Tempestade
Jesus Cura e Ressuscita
Jesus Multiplica Pães
Jesus Cura um Cego
Jesus purifica o Templo
Jesus na casa de Simão
Jesus no Getsêmani
Ressurreição de Jesus

Cada encontro, uma lição de Marcos. O Discipulador deverá
desafiar o discípulo a ler o evangelho de Marcos todos os dias,
pelo menos ½ (meio) capítulo por dia, durante 30 dias.

Ainda dentro do discipulado daqueles que disseram SIM PARA
JESUS CRISTO, vamos trabalhar o Formato do Encontro
Semanal.

FORMATO DO ENCONTRO DE DISCIPULADO
BÍBLICO SEMANAL
Aqui vamos trabalhar a maneira como deve ser o encontro
entre o DISCIPULADOR e DISCÍPULO semanalmente. Algumas
coisas importantes:
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1. O encontro de discipulado semanal deve ser de 90 a 120
minutos;
2. O encontro deve ser dividido em três momentos específicos
FORMATO DO ENCONTRO SEMANAL
Olhando para semana passada
30 (40) minutos

Olhando para hoje
45(60) minutos

Olhando para próxima semana
15(20) minutos

1º. Momento

2º. Momento

3º. Momento

1. Atualizar Vida
Momento de interagir com o(s)
discípulo(s) sobre sua semana:
1.1. Como foi a sua semana?
1.2. Compartilhe conosco
algum momento alegre vivido
durante essa semana, e algum
momento triste ou aflito que
aconteceu
durante
essa
semana;
1.3. Algum motivo de oração
para orarmos juntos?
1.4. Tirar um tempo de oração

4. Estudar a nova lição, ou
seja, a lição da semana,
seguindo os 4 passos.
4.1. Falar o tema da lição
4.2. Contar a história da
lição
4.3. Aplicar os 4 Passos

6. Metas e objetivos que o
discípulo precisa obedecer e que
na próxima semana vai prestar
conta
6.1. Quantos capítulos da Bíblia
vais ler essa semana e de qual
livro da Bíblia?
6. 2. Quanto tempo vais orar
essa semana pela salvação dos
seus amigos, familiares e
vizinhos?
6.3. Com quem vais partilhar o
evangelho essa semana?
6.4. Como vais praticar as
verdades que aprendeste
durante a lição dessa semana?

1.5. Momento de Louvor –
Escolher uma música para
cantar juntos ou ler um salmo
1.6. Momento de Ceia, Oferta,
comunicações, caso o grupo já
estiver organizado como Igreja
2. Atualizar a Visão
Momento de lembrar a visão.
Ler juntos Mateus 28:18-20 e 2
Timóteo 2:2 e perguntar se
todos estão vivendo a visão.

5. Tempo para Dúvidas e
Treinamento.

O
discipulador
deve
aproveitar um tempinho
para tirar dúvidas do seu
discípulo e treiná-lo a
praticar os 3 círculos, a dar
seu testemunho, a dar uma
lição com um novo O discipulador deve fazer todas
disccípulo, ou seja, de essas perguntas ao seus
acordo com a necessidade discípulos e anotar, para que na
próxima semana no pornto 3,
avaliar a obediência dos
discípulos.
6.5. Oração Final

3. Atualizar a Obediência
Aqui
é
um
momento
fundamental
onde
o(s)
discípulo(s) devem prestar
conta da sua obediência ao
discipulador.
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3.1. Qual capítulo da Bíblia você
leu semana passada?
3.2. Nessa semana que passou,
você praticou o amor, teve
tempo para orar?
3.3. Quem ou onde você
evangelizou nessa semana que
passou?
3.4. Com quem você partilhou a
lição que estudamos na semana
passada, e como foi a
experiência?
Se o discípulo não está sendo
obediente, então o discipulador
precisa voltar a exortá-lo em
amor, enconrajá-lo a obedecer
a Deus e orar com ele.

Resposta 2:
NÃO, eu não quero crer em Jesus. Então, devemos sacudir o pó dos sapatos
e ir embora. Não insista, pois podes gerar uma falsa conversão. Se um dia o
Espírito Santo convencê-lo e a pessoa desejar CRER, Deus vai nos oferecer
novas oportunidades.

Resposta 3:
GOSTARIA DE ENTENDER MAIS sobre esse Jesus. Nesse caso, a pessoa
ainda tem muitas dúvidas, e não está pronta ainda para CRER. Então com
essas pessoas vamos continuar evangelizá-las. Vamos combinar o momento
durante semana para o nosso encontro evangelístico, e a enfase do
encontro deve ser sempre levar essa pessoa a perceber a necessidade de
CRER em CRISTO. Não é um discipulado, mas sim, evangelismo. E podemos
usar Histórias de Esperança para continuar o evangelismo com essas
pessoas que estão com dúvidas.
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7 HISTÓRIAS DE ESPERANÇA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O CRIMINOSO
O HOMEM POSSUÍDO PELO DEMÔNIOS
O HOMEM RELIGIOSO E HOMEM PECADOR
O EMPRESÁRIO DESONESTO
O HOMEM CEGO
O A MULHER DOENTE E A MENINA MORTA
O FAZENDEIRO E OS SOLOS

Lucas 23:32-49
Marcos 5:1-20
Lucas 18:9-14
Lucas 19:1-10
João 9
Lucas 8:40-56
Lucas 8:4-15

Pode-se usar o método 4 PASSOS para o encontro evangelístico,
mas, não podemos esquecer que aqui o objetivo é levar a
pessoa a perceber:
1. Como que o(s) personagem(ns) principal dessas histórias
tiveram um encontro com Jesus, e suas vidas foram
transformadas quando CRERAM EM CRISTO. Isso deve ficar
claro;
2. Mostrar a pessoa a necessidade de CRER também em CRISTO
para ter uma vida espiritualmente transformada

Essas 7 HISTÓRIAS não precisam ser:
1. estudada na totalidade para que a pessoa possa CRER, mas,
se na primeira história a pessoa for convencida a CRER, então
devemos logo avançar para o Discipulado, pois ela já disse sim
para Jesus;
2. estudada pela ordem, o evangelista deve escolher a história
que melhor adapta ao contexto da pessoa e usar para
evangelizar a pessoa, e conduzi-la a Cristo sob a orientação do
Espírito Santo.
Até aqui, ja vimos três processos: ENTRADA, EVANGELISMO E
DISCIPULADO. Vamos agora avançar para o próximo processo
que é FORMAR GRUPO OU IGREJA.
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MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Discuta com a sua Igreja os 7 mandamentos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Prepare um estudo com um dos 7 Histórias de
Esperança e conte para o seu grupo de plantadores de
Igreja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dedique tempo para estudar e praticar os QUATRO
PASSOS e FORMATO DE ENCONTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FORMAR IGREJA
Depois de Discipular os novos discípulos de acordo com a visão
de 2 Timóteo 2:2, agora é tempo de organizá-los num só lugar
e iniciar uma Igreja na comunidade, casa ou lugar onde esses
discípulos moram. E aqui vamos então trabalhar em cima de
ATOS 2:27-47, que é o modelo para nós de formação de uma
Igreja Bíblica, e que glorifica o nome de Jesus Cristo.

Existem biblicamente 9 elementos que carateriza uma Igreja
saudavel de acordo com Atos 2:27-47:
1. Batismo – V.38.
A Igreja de Cristo é a comunhão de pessoas que já obedeceram
ao batismo e que seguem levando outros a essa obediência. Uma
Igreja que deixou de viver essa obediência, está doente, e deixou de
ser Igreja saudavel.
2. Centralidade da Palavra de Deus – V.40
Ensino da palavra de Deus é a vocação da Igreja
3. Prática do Memorial da Ceia – V.42
Ordenança até que Jesus Cristo Volte
4. Prática do amor e perdão – V.44
Uma marca da Igreja de Cristo, o maior de todos os mandamentos.
5. Generosidade – V.45
Expressão de gratidão e reconhecimento de que tudo é de Deus, para
Deus, e que nós somos apenas mordomos.
6. Novos Discípulos – Crescimento Numérico – V.47
A Igreja de Cristo vive frutificando, crescendo e multiplicando-se. Cada
Discípulo precisa constantemente dar frutos, e viver o 2 Timóteo 2:2.
7. Adoração – V.47
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Servir a Deus por aquilo que Ele é , e expressar aquilo que Deus faz;
manifestar nosso desejo de tê-lo, buscá-lo e amá-lo sempre.
8. Novos Líderes – V.42
A Igreja de Cristo investe nos treinamento dos líderes locais, aqueles
que futuramente vão administrar a Igreja de Cristo.
9. Prática de Oração constante – V.42
Sem a oração não há crescimento de Igreja, pois a obra de Deus não
deve ser feita sem Deus e direção do Espírito Santo.

COMO FUNCIONA?
1. ENTRAMOS numa localidade,
2. EVANGELIZAMOS as pessoas de paz,
3. DISCIPULAMOS de acordo com a visão de 2 Timóteo 2:2, os
que vão crendo em Jesus Cristo, e na medida que o discipulado
vai crescendo, então,
4. FORMAMOS A IGREJA nessa localidade com esses novos
discípulos.
5. TREINAMOS LÍDERES locais para continuar o trabalho
6. SAÍMOS para inciar a plantação de uma nova Igreja

O símbolo do INÍCIO DE IGREJA – um CÍRCULO TRACEJADO.
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O desafio agora é estudar com todos os novos discípulos, a
partir de DOIS ou TRÊS (Mateus 18:20) já podemos iniciar UMA
IGREJA, e passo a passo vamos entender e implementar os 9
elementos de UMA IGREJA SAUDAVÉL. E a ideia é estudar a
cada semana UM ELEMENTO, e na medida que os discípulos vaõ
obedecendo, então esse elemento passa a fazer parte da Igreja.

1. BATISMO
2. CEIA
3. ADORAR
4. AMOR
5. DISCIPULAR
6. BÍBLIA
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL

Os 9 elementos também podemos chamar de 5 elementos
essenciais, já que Bíblia, Oração, Perseverar e Amar estão
incluídos automaticamente dentro de: BATISMO, CEIA,
DISCIPULAR, OFERTAR E LIDERANÇA LOCAL.

NO início temos todos esses elementos fora, contudo, na
medida que vamos INICIAR A FORMAÇÃO DA IGREJA, esses
elementos vão começar a fazer parte da prática da IGREJA.
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ESTUDO 1 – ELEMENTO 1 – BATISMO
1. BATISMO

Atos 8:5-13

Mateus 28:19; Atos 2:38, 8:26-40, 16:3034, 18:8; Romanos 6:4-5;

O grupo se reúne e estuda sobre BATISMO a luz da Bíblia. O
que é, quem deve ser batizado, quem deve realizar o batismo,
como alguém deve batizar, o que significa o batismo, quais as
condições Bíblica para que uma pessoa possa ser batizada, etc.
O discipulador deve juntamente com todos os discípulos
procurar na Bíblia todos os textos que falam sobre BATISMO
no Novo Testamento, e estudarem juntos. Depois disso, desafia
a todos a obedecerem ao Batismo. E todos os que
verdadeiramente CREREM em Cristo, vão obedecer ao BATISMO
e serão imediatamente batizados, como aconteceu no Novo
Testamento.
Aqueles que afirmarem ter CRIDO EM CRISTO, mas negam
obedecer ao Batismo, estão em confusão espiritual, não
entenderam o evangelho. Então, o discipulador vai novamente
estudar com estes, a luz dos exemplos dos convertidos no livro
de Atos, e mostrar que todos os que CRERAM EM CRISTO
imediatamente se batizaram, revelando a obediencia total em
CRISTO. Agora, a Igreja já começou a obediência, então temos:

1. Batismo
2. CEIA
3. ADORAR
4. AMOR
5. DISCIPULAR
6. BÍBLIA
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL
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O Batismo está agora dentro, pois a Igreja já começou a
praticar, tendo já alguns membros batizados, que CRERAM e
obedeceram ao BATISMO, como ensina a Bíblia. E a partir de
agora, a IGREJA vai praticar sempre, cada vez que alguém vai
CRENDO, este deve ser Batizado.

E agora, o próximo desafio é o segundo elemento. A maneira
de estudar é a mesma. Procurar todos os textos no Novo
Testamento que fala sobre a Ceia, entender bem como a Igreja
fazia, e começar a realizar.

ESTUDO 2 – ELEMENTO 2 – CEIA DO SENHOR
2. CEIA DO SENHOR

Lucas 22:14-22

1 CORÍNTIOS 11:23-29

Aqui geralmente, deve-se escolher o dia em que a Ceia será
sempre revivida, se é semanal ou mensalmente; como os
elementos (Pão e Suco de Uva) devem ser ministrados, e quais
as condições para que os membros possam participar.
Contudo, logo após o batismo dos primeiros membros, a Igreja
precisa começar a realizar a CEIA.

1. Batismo
2. ceia
3. ADORAR
4. AMOR
5. DISCIPULAR
6. BÍBLIA
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL
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ESTUDO 3 – ELEMENTO 3 – ADORAÇÃO
João 4:20-23

3. ADORAÇÃO

Mateus 2:11; Lucas 24:52; Apocalipse
7:11; 19:4; Salmo 150; salmo 73:25-26

Expressar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e a nosso
profundo desejo de obedecê-lo através de cânticos é
importante para a vida da Igreja. É importante que a Igreja crie
um livro de cânticos, e encorajar os discípulos a louvar ao
nosso Senhor Jesus através de música. O exemplo disso são os
salmos. E além de cantar, a Igreja deve ser encorajada a criar
seus próprios cânticos na língua do coração dos discípulos,
assim, o louvor será de coração para coração.

1. Batismo
2. ceia
3. Adorar
4. AMOR
5. DISCIPULAR
6. BÍBLIA
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL

ESTUDO 4 – ELEMENTO 4 – AMOR
4. AMAR/PERDOAR

Lucas 10:25-42

Mateus 5:44-45, 11:28-30; Marcos
12:28-31; Lucas 6:27-38; João 14:15;
Filipenses 2:12-13

O AMOR é o maior de todos os mandamentos, e amar deve ser
uma maneira natural de cada discípulo. O discípulo deve
aprender amar a Deus como a Bíblia ensina, e ao próximo como
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a Bíblia diz. Ele precisa aprender a perdoar e pedir perdão;
amar sua família, amar os perdidos; amar os irmãos na fé, etc.
e aqui é importante um trabalho de Cura de Alma ou Libertação
bíblica, pois muitos se convertem a Cristo trazendo nos seus
corações muito ódio, magoas, rancor, ira, conflitos do passado
que ainda não foi resolvido com pedido de perdão e liberar
perdão; feridas, sentimentos de ofendido, etc. Ele precisa
aprender o caminho do AMOR.
Procurem juntos todos os textos na Bíblia que fala de amor, e
discutam juntos com o espírito de obediência. E todos os
pecados devem ser confessados e as feridas a luz da Bíblia
tratadas.
Os discípulos devem ser motivados a irem pedir perdão a quem
ofenderam antes de Cristo, e a resolver os seus problemas de
relacionamento, para a glória de Deus brilhe.
A Igreja que está sendo formada deve ser um lugar de muito
amor, perdão e amizade, onde todos se comprometem em amar
a todos e a perdoarem qualquer tipo de ofensa.

1. Batismo
2. ceia
3. perseverar
4. amor
5. DISCIPULAR
6. BÍBLIA
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL
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A Igreja está crscendo em obediência, e as dificuldades que vão
surgindo, devem ser resolvidas a luz da obediência a palavra
de Deus. Qualquer dúvida ou inquietação deve ser resolvida
através da consulta bíblica, e estudo em conjunto das
escrituras.

ESTUDO 5 – ELEMENTO 5 – DISCIPULAR
5. EVANGELIZAR/DISCIPULAR

Lucas 5:1-11

Romanos 10:14-15; Mateus 28:18-20;
10:7-8, 9:35-38; João 4:35-42, 14:

Desde o início do discipulado, os novos discípulos devem se
comprometer com o crescimento da Igreja, de acordo com o
modelo de Mateus 28:18-20 e 2 Timóteo 2:2. Todos os
discípulos são chamados a darem frutos – João 15:1-8,16.
Evangelizar e discipular um novo discípulo deve ser uma
prática natural da Igreja. E a partir do momento que um novo
discípulo começa a partilhar o evangelho com familiares,
amigos, colegas e/ou vizinhos, então a Igreja já começou a
obedecer o Evangelismo e Discipulado, e deve prosseguir.
Todos os discípulos precisam obedecer Mateus 28:19 e praticar
2 Timóteo 2:2. E isso deve ser feito com prestação de conta –
Atos 14:27. Ou seja, O discipulador precisa cobrar a prática de
2 Timóteo 2:2 dos seus discípulos e exortar os que estiverem
negligenciarem, e até mesmo disciplinar os que não estiverem
obedecendo.

1. Batismo
2. ceia
3. perseverar
4. amor
5. discipular

6. BÍBLIA
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL
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ESTUDO 6 – ELEMENTO 6 – BÍBLIA
Mateus 4:1-11

6. LER A BÍBLIA

2 Timóteo 3:16-17; Romanos 10:17;
Efésios6:13-17; 2 Pedro 1:20-21; Tiago
1:21

O discipulador deve ser uma pessoa que lê a Bíblia diariamente,
e ser um encorajador para os seus discípulos, a fim de
implantar neles o hábito pela leitura da Bíblia. É importante ter
um estudo bíblico inicial sobre como a Bíblia está composta, e
algumas informações sobre revelação, iluminação e inspiração
da Bíblia. Contar a história da Bíblia escritura também é
encorajador.
A Bíblia deve ser lida e estudada em todas os encontros, de
uma forma interativa, participativa, e todas as suas verdades
devem ser obedecidas por aqueles que são filhos de Deus. A
Igreja deve se comprometer publicamente que vai ouvir, ler e
obedecer a Bíblia.

1. Batismo
2. ceia
3. perseverar
4. amor
5. discipular
6. Bíblia
7. ORAÇÃO
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL
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ESTUDO 7 – ELEMENTO 7 – ORAÇÃO
Lucas 18:2-8

7. ORAR

Mateus 6:6, 7:7-8; Efésios 6:18;
Colossensses 2:2-4, 4:12; Hebreus 4:16,
Tiago 4:2-3; Atos 12:5-17; Romanos
12:9-13;

As Igrejas do Novo Testamento cresceram porque eram Igrejas
que oravam, revelando grande dependência de Deus. Orar é o
segredo de crescimento, muito fruto e multiplicação. O
discipulador deve ter um espírito que procura depender de
Deus, através da oração, e motivar cada discípulo a ter uma
vida de oração diária, e a própria Igreja a orar sem cessar.
A Igreja precisa aprender que tudo se resolve com Oração, e
que através da oração, devemos aprender a depender e a
confiar em Deus, na sua soberania, ainda que estejamos
vivendo momentos de adversidades. Na oração, Deus nos dará
a paz para alma, e alegria mesmo em meio as aflições.
O discipulador deve estudar com a Igreja todos os textos de
oração que existem na Bíblia, e a partir daí criar um programa
de oração para encorajar a Igreja a ter uma vida de oração.

1. Batismo
2. ceia
3. perseverar
4. amor
5. discipular
6. Bíblia
7. Oração
8. OFERTAR
9. LÍDER LOCAL
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ESTUDO 8 – ELEMENTO 8 – OFERTAR
2 Coríntios 9:6-15

8. OFERTAR

Mateus 5:23-24; Marcos 12:41-44;
Romanos 15:26; Atos 5:1-14

Aqui estamos um assunto que tem sido controverso nos nossos
dias, contudo, devemos fazer tudo como a Bíblia ensina. Antes
de implementar a OFERTA na Igreja, o discipulador deve
estudar esse assunto com a Igreja. O método é igual, procurar
na Bíblia todos os versos que falam sobre a OFERTA e discutir
com a IGREJA, e ensinar os discípulos a obedecerem como Deus
ordena, pois ofertar é reconhecer que tudo pertence a Deus e
que Ele nos tem abençoado, por isso também, ao ofertar eu
demonstro a minha gratidão e louvo a Deus pelo privilegio de
servi-lo com aquilo que Ele me dá – Provérbios 3:9-10. Não
devo ofertar com segundas intenções de receber mais de Deus,
mas sim, com alegria e com espírito de generosidade como o
rei Davi – 1 Crônicas 29:10-20. Todos os discípulos de Jesus
são pessoas generosas, e não pessoas avarentas.
A Igreja deve consagrar uma equipe de irmãos que vão
organizar as ofertas e os gastos, sem esquecer dos orfãos, das
viúvas, dos estrangeiros, dos pobres e do discipulador ou líder.

1. Batismo
2. ceia

8. Ofertar

3. perseverar
4. amor
5. discipular
6. Bíblia
7. Oração
9. LÍDER LOCAL
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ESTUDO 9 – ELEMENTO 9 – PREPAR LÍDER LOCAL
9. LÍDER LOCAL 2 Timóteo 2:2 1 Timóteo 3:1-16; João 13:12-17; Mateus 20:28; Atos 20:24
O plantador de Igreja deve desde o início entender que a
missão dele é plantar uma Igreja e treinar um líder local para
continuar com a Igreja. Ele precisa, sob a orientação do Espírito
Santo, perceber quem Deus está indicando para ser treinado
para continuar a obra de Deus – Atos 13:1-3.
O plantador de Igreja, depois de identificar aqueles que Deus
está chamando para liderar, deve dedicar tempo em treiná-los
para liderar a Igreja. Treiná-los significa ensiná-los a fazer e
repetir sempre a visão de 2 Timóteo 2:2.
O líder deve ser aquele que aprendeu a guardar a visão como
ela foi ensinada e praticada: ENTRAR, EVANGELIZAR,
DISCIPULAR, FORMAR IGREJA e SAIR. Tendo sempre um
coração de servo, e obediente em tudo.
O discipulador deve estudar com os futuros líderes todos os
textos que falam sobre líderes, e aprenderem juntos as
qualificações de um líder e a forma de proceder em todas as
situações ligada a Igreja.
O discipulador deve ensinar a IGREJA a amar e sustentar seus
líderes – Lucas 10:7-8; Gálatas 6:6; Romanos 15:27; 1 Coríntios
9:4-14, 1 Timóteo 5:17-25; Hebreus 13:7,17. A Igreja deve
cuidar materialmente do Pastor e da sua família, especialmente
daqueles que são dedicados.

1. Batismo
2. ceia

8. Ofertar

3. perseverar
4. amor

9. Líder Local

5. discipular
6. Bíblia 7. Oração
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ELEMENTO EXTRA – PERSEVERAR
3. PERMANECER/PERSEVERAR Atos 5:27-42

Atos 14:22; 2:42; João 8:31; 15:1-11;
16:33; Romanos 11:22; Efésios 6:11-13;
1 João 2:24; Tiago 1:2-12; Hebreus 12:113; 2 Coríntios 11:24-33

Muitos novos discípulos a partir do momento que começarem
uma vida de obediência a Cristo, passam por muitas
perseguições, aflições, tentações e provações, e irão precisar de
muito encorajamento para perseverarem na fé. O discipulador
deve estar atento para acompanhar os seus discípulos e ouvilos sempre, ajudando-os a permanecer na fé.
Estude com o grupo os textos em cima, e outros demais textos
na Bíblia que falam de perseverança e exemplos de homens e
mulheres de Deus que apesar das aflições, tentações,
perseguições e provações.
Animados na palavra, a Igreja então deve ser perseverante ao
exemplo de Jesus Cristo que não desistiu de nós, mas assumiu
todos os riscos e foi até ao fim. Da mesma forma, não devemos
desistir de Jesus, e estar dispostos em assumir todos os riscos
por amor aquele que nos amou primeiro.
Depois disso, o discipulador deve perguntar se a Igreja está
disposto a perseverar e permanecer, e em uma só voz, todos
vão assumir o compromisso que sim, e posto isso, o
discipulador deve orar e entregar suas vidas nas mãos de Deus.
O discipulador deve fazer com todos os que vão se convertendo
e sendo membro da Igreja.

O método do Estudo é usado será sempre os QUATRO PASSOS,
dentro do FORMATO DO ENCONTRO. E o plantador de Igreja
ou o discipulador deve ter muita dedicação no estudo desses 9
ELEMENTOS mais o ELEMENTO EXTRA. E ao mesmo tempo,
deve dar autoridade para os novos líderes para servir a Deus –
Mateus 28:18.
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A partir do momento em que esses 9 ELEMENTOS estiverem
presentes na vida prática do grupo, então já temos uma Igreja
organizada.

1. Batismo
2. Ceia

8. Ofertar

3. Adorar
4. Amor

9. Líder Local

5. Discipular
6. Bíblia
7. Oração

Geralmente, a formação de uma Igreja leva de 18 a 24 meses,
dentro dessa visão de 2 Timóteo 2:2: Entrar, Evangelizar,
Discipular, formar Igreja e sair. Temos algumas experiências
em Atos 18:11 e Atos 19:10. E acreditamos que 2 anos é tempo
suficiente para começar e organizar uma Igreja com os 9
elementos e saudável.

CRESCER, FRUTIFICAR E MULTIPLICAR

MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Analise em grupo os 9 ELEMENTOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Avalie se esses 9 ELEMENTOS estão sendo praticados
na sua Igreja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Quantas novas Igrejas sua Igreja já organizou?
Discutam a resposta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UMA IGREJA SAUDAVÉL
Depois de iniciar e formar uma Igreja, é muito
importante ensinar sobre a saúde da Igreja. Além dos
9 ELEMENTOS, uma Igreja saudavél tem:
1. JESUS CRISTO COMO CABEÇA DA IGREJA
Texto Básico - Efésios 1:22-23
A Igreja não pertence ao plantador de Igreja ou outro líder
qualquer, e nem pertence aos seus membros. A Igreja foi
edificada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é Cabeça da Igreja. Ele
é o centro de tudo, e é o que recebe glória, louvor e honra da
Igreja.

2. O ESPÍRITO SANTO E A
AUTORIDADES SOBRE A IGREJA

BÍBLIA

COMO

Textos Básico – João 14:26 / 2 Timóteo 3:16-17.
São essas duas autoridades que governam, orientam e guiam a
Igreja para cumprir seus propósitos. Os líderes devem sempre
ministrarem sob a orientação do Espírito Santo e aquilo que
está nas Escrituras.

3. PASTOR (BISPO), DIÁCONOS E ANCIÃOS COMO
LÍDERES ESTABELECIDOS POR DEUS
 PASTOR – 1 Timóteo 3:1-7
 DIÁCONOS – Atos 6:3, 1 Timóteo 3:8-10, 12-16
 ANCIÃOS (PRESBÍTEROS) – 1 Pedro 5:1-4
O pastor tem a responsabilidade de ensinar a Igreja a obedecer
a palavra de Deus e envolvê-la em prática de oração. O diácono
serve a mesa e cuidade da necessidade física e social da Igreja.
Os Presbíteros zelam pelo ensinamento bíblico e sua
perseverança. São uma especie de conselheiros.
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4. MATURIDADE COMO META
Existem pelo menos três indicativos que revelam que
uma Igreja é madura.
4.1. Quando ela é AUTO-GOVERNÁVEL, ou seja, liderança
local sem dependência da liderança de outras Igrejas;
4.2. Quando ela é AUTO-SUSTENTÁVEL, ou seja, suporta os
seus próprios gastos com RECURSOS PRÓPRIOS, sem
dependência de outras Igreja;
4.3. Quando ela é AUTO-REPRODUTIVEL, ou seja, desenvolve
no coração de todos os seus membros a visão de 2
Timóteo, abrindo novas Igrejas;
4.4. Quando ela é AUTO-DISCIPLINAR, ou seja, corrige o
pecado, identifica e disciplina os insubordinados, os
desordeiros a luz da palavra de Deus.
5. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
A Igreja de Jesus Cristo têm Cinco propósitos ou
funções nesta terra:
5.1. ADORAR – somente a Deus
5.2. COMUNHÃO – promover bons relacionamentos
entre os irmãos, andar em unidade, estar juntos um do
outro;
5.3. SERVIR – A Igreja de Jesus é uma Igreja serva,
existe para servir
5.4. MISSÃO – evangelizar os perdidos e conduzi-los a
Cristo sob a orientação do Espírito Santo
5.5. DISCIPULAR – ensinar os novos discípulos a
obedecerem a palavra Deus,
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MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Como você avalia a sua saúde espiritual, como
membro da Igreja?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Consideras a tua Igreja saudável ou doente?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Discutam o ponto 4. MATURIDADE COM META
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SAÍDA
Depois de Plantar uma Igreja e ela estiver bem organizada e
saudável, é hora de deixar a Igreja com os líderes locais, e sair
para abrir uma nova Igreja em outro lugar, assim como
apóstolo Paulo.
Sair não significa abandonar o lugar e os líderes locais, mas é
perceber que a igreja já tem novos líderes e que ainda existem
muitos outros lugares, onde Jesus ainda não foi anunciado.
O plantador de Igreja passa a ser uma especie de conselheiro
da Igreja, e sempre que for necessário visitar a Igreja que
plantou, mas que agora caminha sem ele, e além disso, deve
continuar discipulando os líderes locais mesmo a distancia,
como um conselheiro para o líder local. Eles poderão se
encontrar regularmente, para conversarem sobre alguns
desafios e juntos buscarem a orientação divina.
A saída deve ser trabalhada e nunca ser uma surpresa. Por isso,
desde o começo, o plantador de Igreja deve ensinar a visão para
a Igreja. O novo líder, ou o líder local deve ser apresentado e
aprovado pela Igreja, antes mesmo do plantador de Igreja
deixar a Igreja e ir abrir novas Igrejas. O líder local, antes
mesmo de liderar, deve ter experiências de demonstrar serviço
na Igreja como servo dos irmãos na fé.
O plantador de Igreja não corta relações com a Igreja que
deixou organizada, mas pelo contrário, sempre mantendo
contato, encorajando os irmãos na fé, orientando-os a
perseverar na fé e orando sempre pelo bem estar de todos.
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MOMENTO DE REFLEXÃO
1. Sua Igreja inviste em líderes locais?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Como acontece o processo de mudança de líder na sua
Igreja?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Discuta “SAÍDA” com o grupo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENCORAJAMENTO FINAL
A Igreja de Jesus é agente da expansão do Reino de Deus na
terra, e como tal, ela vem crescendo, frutificando e
multiplicando diariamente e em todo o lugar, pois essa é a
promesa de Deus. Mesmo em lugares ditos como lugares de
riscos, a Igreja de Jesus cresce sem impedimento nenhum, sob
grande atuação do poder do Espírito Santo.
A estratégia QUATRO CAMPOS é uma ferramenta bíblica de
apoio, mas não é um método. Não é algo novo, mas apenas, um
encorajamento para que voltemos a maneira simples de plantar
novas Igrejas vivida pelos primeiros discípulos no Novo
Testamento, com especial atenção no livro de Atos.
É a maneira como Jesus, os 12 discípulos e apóstolo usaram
para levar o evangelho até aos confins da terra, e acredito que
nós também devemos seguir as mesmas pesadas.
Temos visto hoje, Igrejas se afastando da visão bíblica, criando
muitas distrações e impedimento interno e externo para não
obedecerem ao IDE de Cristo em Mateus 28:18-20. E uma boa
parte daquelas que estão fazendo o IDE, estão negligenciando
a visão de 2 Timóteo 2:2, pois além de todo o trabalho está
sobre as costas de uma pessoa – o pastor; não há também, um
trabalho de discipulado com prestação de conta e resultados
saudaveis.
Através desta exposição, a minha intenção é apenas encorajar
a todos, e a mim mesmo, a voltar a reler o livro de Atos; a
observar a vida e o ministério de Paulo, e permitir que o
Espírito Santo nos guie para um tempo de despertamento das
Igrejas para a prática das primeiras obras.
Convido a todos a ENTRAREM em comunidades, zonas,
famílias, vilas e lugares onde Jesus ainda não foi anunciado;
EVANGELIZAR;
DISCIPULAR
aqueles
que
Deus
vai
acrescentando à Igreja; FORMAR NOVAS IGREJAS; TREINAR
LÍDERES LOCAIS para guardarem e multiplicarem a visão, e por
fim, com uma igreja saudável, SAIR e implementar a visão em
outros lugares.
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