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Bem-vindo à sua igreja local! 

 

O nome do senhor é uma torre forte; 

Os justos correm para ela e estão seguros. 
Provérbios 18:10 

 

 

 

 

A Comunidade Batista Torres 
Uma comunidade saudável, relevante na vida das pessoas, que entende na prática 

como amar a todos, de dentro e de fora, e, que por meio de Pequenos Grupos 

Sociais, busca alcançar pessoas pela incrível graça de Deus. 

 

 

A filosofia central da igreja 
Somos a igreja (indivíduos salvos em Cristo) e possuímos:  

1) Fidelidade Bíblica – Comportamento fiel em obediência aos conceitos de 

Cristo. 

2) Visão voltada para a missão – Entender que somos chamados para uma 

missão que já foi determinada. 

3) Culturalmente relevante – Engajados na cultura em que vivemos. 

4) Comunidade contra cultural – Não ir contra a fidelidade bíblica. 

5) Para o Reino de Deus – A meta da igreja não é a igreja, mas o reino de Deus.  
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O que é a Igreja Missional 
 Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes 

e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. "Farei de você 

um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será 

uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o 

amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão 

abençoados". Gênesis 12:1-3 

 E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as 

pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será 

condenado. Marcos 16:15-16 

 Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era 

conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. 

Romanos 15:20 

 A igreja só é igreja quando ela é para os de fora. 

 E tem como essência ser uma comunidade de discípulos engajados 

na missão de Deus. 

 

 

Comunidade de discípulos 

engajados na missão de Deus:  
 

“...que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem 

ao conhecimento da verdade. ” 1 Timóteo 2:4 

 

o A razão de ser desta nova igreja não são aqueles que já são cristãos, 

mas sim aqueles que ainda precisam ser alcançados. 

o Esta nova igreja, na medida em que alcança pessoas, gera uma rede de 

influência. 

Igreja de Jerusalém: 

o 3k convertidos ÷ 10 pessoas/grupo = 300 grupos 

o 300 grupos ÷ 10 grupos/mês = 30 meses (2,6 anos)  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/12/1-3+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/16/15,16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/15/20+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/2/4+
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Uma igreja equilibrada 
Mas antes, como está escrito: "Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido 

falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado". 

 O propósito da igreja é a glória de Deus. 

 E a igreja possui duas prioridades:  

1) Cuidar e edificar uns aos outros 

2) Comunicar Jesus para os de fora 

 O que acontece dentro das funções + o que acontece fora das funções = 

Comunidade 

- Benefícios: Não tem tempo para mentiras, maldades, fofocas, facções 

ou partidarismo, imoralidade, etc. 

 E para que a igreja seja equilibrada é necessário desglorificar a igreja. 

- Ela não é a instituição, mas sim pessoas e movimento. 

- Jesus mesmo não investiu seu tempo de 3 anos de ministério dentro de 

um prédio, mas sim fora dele, com pessoas, causando movimento do seu 

amor. 

 

Vamos ver um exemplo que mostra bem como 

Jesus vivia fielmente e intencionalmente na 

missão de Deus. 

 

Vamos analisar aqui o contexto desta história. 

 Aqui de primeira já podemos abordar algumas características: 

 Haverá sempre pessoas em nosso caminho. 

 A cidade onde Jesus ia passar tinha como cultura uma fé na 

religiosidade deixada por seus pais no passado. 

 Mesmo assim, Jesus não julgou ser ruim, pelo contrário, ele 

propositadamente se aproximou da oportunidade. 

 

 Uma oportunidade surgiu – uma pessoa veio até ele. 

 Muitas pessoas estão sedentas por irem ao encontro de Jesus. 

 No entanto, elas já entendem de religiosidade, por isso não 

querem se dispor a ir em uma “igreja”.  

João 4.4-27 
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 Entendendo a situação, Jesus mesmo se colocou à disposição 

daquela pessoa para que ela pudesse entender quem era ele e 

como ela poderia conhece-lo mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, 

Vamos observar hoje 3 coisas que a igreja deve ser, baseado no evento em 

Samaria. 

 

1. Visão voltada para a missão 

“ 7 Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: — Por favor, me dê 

um pouco de água. 8 (Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar 

comida.) 9 A mulher respondeu: — O senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então 

como é que o senhor me pede água? (Ela disse isso porque os judeus não se dão 

com os samaritanos.) 10 Então Jesus disse: — Se você soubesse o que Deus pode dar 

e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. ” 

João 4.7-10 

 

“Então Jesus disse de novo: — Que a paz esteja com vocês! Assim como o Pai me 

enviou, eu também envio vocês. ” João 20.21 

 

 Ele tem trabalhado em nosso conjunto, ou aqui na comunidade local, 

muito antes de chegarmos aqui.  

Portanto: 

 É importante entender e confiar em apenas uma coisa 

ao qual Jesus relatou em Mateus 16: “Edificarei a 

minha igreja”. 

 Ou seja, é a confiança de que é Jesus quem planta 

igrejas.  

 Ele é quem as edifica – e ele as edifica mudando 

corações. 
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 Podemos tentar fazer tudo isso em nossa própria força, mas só Deus pode 

construir uma igreja através do Seu Filho, Jesus. 

 Esta é a obra de Jesus. Ele constrói a Sua igreja. 

 

E sendo assim, 

 Foi por esse motivo que ele passou por ali.  

 E o interessante é que ele começa com uma pessoa que todos julgariam 

ser a última pessoa no mundo para plantar a sua igreja e anunciar o 

evangelho. 

 Uma mulher cheia de marcas do passado, malvista e mal falada na cidade, 

e vivendo no contexto da imoralidade.  

 Ou seja, naquele momento ele estava construindo a sua igreja e mudando 

o coração de uma pessoa. 

 A visão de Jesus era plantar a sua igreja naquela cidade. 

 Ele fez isso, demonstrando o seu amor por aquela mulher. 

 

A minha comida — disse Jesus — é fazer a vontade daquele que me enviou e 

terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: “Daqui a 

quatro meses teremos a colheita. ” Mas olhem e vejam bem os campos: o que foi 

plantado já está maduro e pronto para a colheita.   João 4.34-35 

 

 

2. Aberta culturalmente 

11Ela respondeu: — O senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. 

Como é que vai conseguir essa água da vida? 12Nosso antepassado Jacó nos deu 

este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o 

senhor é mais importante do que Jacó? 13Então Jesus disse: — Quem beber desta 

água terá sede de novo, 14mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca 

mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água 

que dará vida eterna. 15Então a mulher pediu: - Por favor, me dê dessa água! 

Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água.  

João 4.11-15 
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Com isso, 

Podemos ampliar as nossas Perspectivas:  

 Jesus não constrói a Sua igreja apesar de seus discípulos, mas através de 

seus discípulos, conforme eles são conduzidos por seus mandamentos e 

capacitados pelo Seu Espírito. Mateus não acaba com o capítulo 16. 

Mateus termina com A Grande Comissão, em Mateus 28: 

 Quando Jesus edifica a Sua Igreja, Ele faz as construções através de 

discípulos assim como você e eu. 

 E com a sua autoridade, ele chama seus discípulos a irem fazer discípulos 

de todos os lugares entre todos os grupos de pessoas, batizando-os e 

ensinando-lhes o que Ele ordenou. 

 Jesus vai com seus discípulos assim que eles vão. Ele constrói a Sua Igreja 

por Sua autoridade e por meio de Sua presença com Seus discípulos que 

fazem discípulos.  

 Através de pessoas muito imperfeitas Deus trabalha para plantar a sua 

Igreja. 

 

Pouco importa para Jesus as diferenças 

culturais, religiosas ou políticas. 

 

O que importa é dar do seu amor a todas as 

pessoas que necessitam. 
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Ore para que a vontade de Deus seja feita, e que Ele construa a Sua igreja. Então 

fique de pé, arregace as mangas e pelo poder do Espírito Santo, ide e faça 

discípulos. 

 

“Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-

los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos a fim de poder, de qualquer 

maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho a fim de 

tomar parte nas suas bênçãos”. 1 Coríntios 9.22-23 

 

3. Para o Reino de Deus 

“39 Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha 

dito: “Ele me disse tudo o que eu tenho feito. ” 40 Quando os samaritanos 

chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus 

ficou ali dois dias.41 E muitos outros creram por causa da mensagem dele. 42 Eles 

diziam à mulher: — Agora não é mais por causa do que você disse que nós 

cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que ele é, de fato, 

o Salvador do mundo. ” João 4.39-42 

 

 

 

 

 

 O Reino de Deus consiste e transportar pessoas do 

reino das trevas para o reino da luz. 

 

 A nossa comunidade emerge hoje na história para 

vivar o Reino de Deus através de seguir os 

conceitos de Cristo e compartilhar as possibilidades 

de novas pessoas também fazerem parte do Seu 

reino.  
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PORQUE USAMOS ESTA 

METODOLOGIA 
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante 

dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: "A 

colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da 

colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu os estou enviando 

como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa nem saco de viagem nem sandálias; 

e não saúdem ninguém pelo caminho. "Quando entrarem numa casa, digam 

primeiro: ‘Paz a esta casa’. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês 

repousará sobre ele; se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam 

e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem 

mudando de casa em casa. "Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, 

comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-

lhes: ‘O Reino de Deus está próximo de vocês’. Lucas 10:1-9 

 

 

1. Pensando estrategicamente 

Territórios: uma área delimitada por diferentes tipos de grupos. 

 

Comunidades, campus da faculdade, sala de aula, grupo de roqueiros, etc.  

 

2. Agindo missionalmente 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19,20 

 

3. Investindo na Oração 

 Compromisso de oração 

 Nós precisamos ser pessoas de oração 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/10/1-9+
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 Pergunte a Deus sobre sua opinião 

 Seja uma pessoa que ora pelos outros 

 Ouça os perdidos 

 Mobilize as pessoas não crentes a orar por você pela sua comunidade 

 

4. Se relacione com os de fora 

 

Você tem que investir um tempo precioso para observar e analisar essas 

pessoas como elas se reúnem.  

 2 Coríntios 5.18-20 

 

 Viver uma vida de comunhão com Deus, testemunhando em suas atitudes 

e se relacionando sabiamente com as pessoas e esperando perguntas para 

que possam responder graciosamente com o Evangelho. 

 

Ideia prática: 

 Converse com Deus 

 Conecte-se com a Pessoa 

 Conte a sua História 

 Convide para a Igreja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeito tradicional 

de fazer 

Jeito CT de 

fazer 
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5. Encontrando as pessoas abertas 

 

 É uma estratégia. 

 É baseado em Jesus nas passagens de Mateus 10, Lucas 9 e Lucas 10. 

 

Isso é radicalmente diferente dos métodos tradicionais de fazer discípulos. Na 

estratégia da Pessoa de Paz, o plantador (fazedor de discípulos) tem um só 

trabalho - encontrar a Pessoa de Paz. Esta pessoa pode ser de qualquer uma, mas 

ele ou ela vai recebê-lo, ouvir a sua mensagem, apoiá-lo com recursos, e permitir 

que você fique em sua casa e influencie a sua família conhecer o Evangelho. 

 

 

A ESSÊNCIA DA IGREJA 
Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do 

mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o 

pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus 

desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já 

gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo 

vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e 

na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles 

na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão 

que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por 

isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo 

julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim 

de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios; dediquem -

se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor 

perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 

Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 

fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:1-10 

 

 

 

Comunidade Batista das Torres 

Uma comunidade saudável, relevantes na vida de pessoas, que amam 

pessoas, de dentro e de fora e que por meio de pequenos grupos sociais, 

pessoas sejam alcançadas pela “multiforme Graça de Deus”.  I Pedro 4.10  
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METODOLOGIA DE 

PLANTAÇÃO DA IGREJA 
 

O movimento de plantação de igrejas  

Inicialmente, o termo Movimento de Plantação de Igrejas significa "igrejas 

espontâneas começando sem o envolvimento direto do missionário". Isso é 

possível? Qual a principal característica para que seja possível realizar o 

movimento? Sim, é possível, se levarmos em consideração três fatores básicos: 

1. Mateus 28.19-20 – A obediência 

2. Atos 2.37-41 – A experiência 

3. Atos 2.42-47 – O resultado 

 

 

Numericamente: 

3k convertidos ÷ 10 pessoas/grupo = 300 grupos 

300 grupos ÷ 10 grupos/mês = 30 meses (2,6 anos) 

 

Funcionalmente: 

- Conhecerão mais a Jesus 

- Comerão sempre juntos 

- Orarão juntos 

- A Ação do amor será perceptível 

- Atenderão as necessidades uns 

dos outros 

- Celebrarão todos os grupos juntos 

em um local 

- Realizarão e plantarão novos 

pequenos grupos (CT) 

- Serão relevantes na sociedade. 

 

10 MUDANÇAS MENTAIS 

PARA CUMPRIR  
1) Deixar de confiar nos qualificados e soltar as pessoas dispostas. 

2) Fazer discípulos que duplicam. 

3) Focar nas experiências transformacionais e não em transferência de 

conteúdo. 

4) Desenvolver aprendizado e não ser o professor. 

5) De reprodução humana a reprodução viral. 

6) Não anunciamos um produto, mas sim o evangelho. 
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7) O evangelho é inegociável. 

8) De conversão a fazer discípulos que fazem discípulos (Batismos). 

9) De indivíduos a grupos inteiros (pessoa de paz). 

10) De liderar em frente a liderar atrás. 

 

Somos a igreja (indivíduos 

salvos em Cristo) que possui: 
1) Fidelidade Bíblica – Salmos 127.1 – A serpente e a humanidade. 

2) Visão voltada para a missão – João 20.21 – Instrumentos voltados para a 

missão de Cristo. 

3) Culturalmente relevante – 1 Coríntios 9.22-23 – Engajados na cultura em 

que vivemos. 

4) Comunidade contra cultural – 1 Pedro 2.9 – Não ir contra a fidelidade 

bíblica. 

5) Para o Reino de Deus – Mateus 3.2 – A meta da igreja não é a igreja, mas o 

reino de Deus. 

 

Observações: 

 A metodologia a ser aplicada busca trazer disciplinada na educação, 

treinamento e orientação de pessoas para obedecer a todos os mandamentos 

de Jesus, independentemente das consequências.  

 Os resultados não são rápidos. Eles só parecem ser assim por causa do 

crescimento exponencial.  

 Quando realmente nos engajamos no processo, normalmente passamos dois 

a quatro anos discipulando e desenvolvendo os líderes. 

 

A MENTALIDADE DO PLANTADOR 
1) O plantador aprende com os erros 

2) O plantador vivencia e não contextualiza o evangelho 

3) O plantador ensina o evangelho ao invés de reproduzir sua doutrina 

4) O plantador tem consciência da dificuldade de implementar a ideia em uma 

igreja tradicional 
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5) O plantador sabe que a estrutura da comunidade determinará a estratégia a 

ser usada 

6) O plantador sabe que sua cultura religiosa pode atrapalhar o processo de fazer 

discípulos 

7) O plantador sabe da importância de obedecer a Deus 

8) O plantador não faz convertidos 

9) O plantador entende a importância da vizinhança do novo discípulo 

 

 

A PRÁTICA DO PLANTADOR  
1. Pense estrategicamente 

Como vamos abrir novos grupos “Descobrindo Deus” no Silo (comunidade) tal? 

Como vamos encontrar a “Pessoa de Paz” no Silo a ser alcançado? 

 

Silo: Grande depósito, em forma de cilindro, feito de metal ou de cimento e 

destinado a armazenar cereais, forragem etc., que se carrega por cima e se 

descarrega por baixo. 

 

Silos: Comunidades, campus da faculdade,  

sala de aula, grupo de roqueiros, etc. 

 

 

 

2. Seja um discípulo que faz discípulos 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19-20 
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3. Invista na Oração 

Compromisso de oração - 10 min, 15 min, 20, min, etc. 

Existem cinco frentes para dar movimento de oração: 

 Nós precisamos ser pessoas de oração 

 Pergunte a Deus sobre sua opinião 

 Seja uma pessoa que ora pelos outros 

 Ouça os perdidos - Lucas 10.2 

 Mobilize as pessoas não crentes a orar por você pela sua comunidade 

 

 

4. Se relacione com os de fora 

Você tem que investir um tempo precioso para observar e analisar essas 

pessoas como elas se reúnem. As formas mais comuns de evangelismo têm um 

elemento comum - a extração. O evangelismo de extração se concentra em um 

líder externo (pastor, plantador de igrejas, evangelista, missionário) que 

compartilha o Evangelho com quem ouve. No evangelismo de extração, um 

indivíduo é conquistado ao Senhor sem consideração séria pelo seu silo 

(comunidade). Se alguém usando técnicas de evangelização de extração presta 

atenção aos silos, geralmente é para descobrir maneiras de acessar um grupo de 

pessoas que ainda não foi alcançado pelo Evangelho e para reembalar a 

mensagem do Evangelho (chamado contextualização) para facilitar a conversão 

Indivíduos naquele silo. A conversão individual é mais importante do que a 

possível formação de discípulos de um silo inteiro. A evangelização de extração 

é o resultado de uma teologia pobre e de uma estratégia de evangelismo que 

não compreende estruturas de silo, ou escolhe ignorar essas estruturas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeito 

tradicional de 

fazer 

Jeito CT de 

fazer 
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5. Encontrando a Pessoa de Paz 

 É uma estratégia. 

 É baseado em Jesus nas passagens de Mateus 10, Lucas 9 e Lucas 10. 

 

 

 

Isso é radicalmente diferente dos métodos 

tradicionais de fazer discípulos. Na estratégia da 

Pessoa de Paz, o plantador (fazedor de 

discípulos) tem um só trabalho - encontrar a 

Pessoa de Paz. Esta pessoa pode ser de 

qualquer uma, mas ele ou ela vai recebê-lo, ouvir 

a sua mensagem, apoiá-lo com recursos, e 

permitir que você fique em sua casa e influencie 

a sua família conhecer o Evangelho. 

 

 

 

6. Pequenos Grupos ‘Descobrindo Deus’ 

Razões para trabalharmos a plantação da igreja através dos pequenos grupos: 

 Por meio dos grupos todos podem ser relembrados. 

 Em grupos aprendemos mais rápidos do que sozinhos. 

 Grupos duplicam mais rápido do que individualmente. 

 Em grupos duplicamos em maior quantidade do que individualmente. 

 Os grupos são uma proteção contra pessoas mal-intencionadas. 

 Em grupos as pessoas corrigem umas às outras. 

 Em grupos pode-se cobrar uns aos outros a obedecerem a Deus. 

 

Como acontece o discipulado no grupo? 

 O grupo precisa aprender como estudar a bíblia juntos. 

 Descobrir o que Deus diz em sua palavra. 

 Aprender a obedecer a Palavra de Deus. 

 E como compartilhar passagens da bíblia com os amigos e familiares. 

 

7. Plantando a Igreja 

Definindo uma igreja: A igreja é um grupo de crentes batizados no Senhor Jesus 

Cristo que se encontram regulamente para adorar, edificar um ao outro, e praticar 

a comunhão, e fazem tudo isso com o objetivo de obedecer a todos os 

mandamentos de Cristo a fim de serem transformados como indivíduos, famílias 

e comunidades.  
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8. Liderança e Mentoria 

 Liderança começa na pessoa. 

 Liderança é influenciar os demais a caminharem sozinhos.  

 Cada líder encoraja seu grupo a caminharem sozinhos. 

 

 

ESTAÇÕES DE DEUS NA 

COMUNIDADE 
Missão 2020 

 Trabalhar em cada indivíduo, seja de dentro da comunidade ou de fora dela, 

a paz que excede todo entendimento humano, que somente Jesus pode 

dar.  

 Desenvolver o fruto do equilíbrio emocional nos membros da comunidade, 

para que vidas sejam cheios da presença de Deus. 

 Propagar o evangelho como única fonte capaz de transformar vidas e 

preencher o vazio que existe na alma de cada ser humano que não conhece 

ainda esse amor. 

 

PERSPECTIVA DO REINO 
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e 

anunciar que Jesus é o Cristo”. Atos 5.42 

ESTAÇÕES DE DEUS NA IGREJA 
 As Estações são ênfases trimestrais em cada propósito, com o objetivo de 

estimular e concentrar ações específicas durante um determinado período.  

 Objetiva-se alcançar melhores resultados através do desenvolvimento do 

Grande e Pequeno Grupo. 

 Para cada Estação, séries de mensagens e campanhas são preparadas para 

que foquem no propósito.  

 As séries dão origem aos estudos para os Pequenos Grupos e ações 

estratégicas para a prática semanal. 

 Nas Estações, organizamos metas e objetivos claros, distintos e 

alcançáveis. 
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APLICAÇÃO DA 

METÁFORA DAS ESTAÇÕES 

NA VIDA DA IGREJA 

 
Cultivo De março a maio de cada ano.  

O propósito desta Estação é o Evangelismo. 

Cultivo: ganhar pessoas para Jesus. 

Cuidado De junho a agosto de cada ano. 

O propósito da Estação é o Grupo de Trabalho. 

Cuidado: servir e integrar os novos na fé e servir a comunidade. 

Crescimento De setembro a novembro de cada ano. 

O propósito da Estação é o Discipulado. 

Crescimento: estipular alvos para o discipulado, e avaliar como está 

a maturidade da igreja. 

Colheita De dezembro a fevereiro de cada ano. 

O propósito da Estação é a Missão. 

Colheita: celebrar tudo o que Deus fez durante as Estações anteriores 

e enviar novos líderes para a missão. 

 

 


