


Fotografe a sua Igreja



TEMPO DE RECORDAR



A Igreja Multiplicadora é a visão de 

multiplicação intencional baseada em 

cinco princípios bíblicos de crescimento 

para a igreja local com o objetivo de 

cumprir a Grande Comissão.



 Oração
 Evangelização Discipuladora
 Plantação de Igreja
 Formação de Líderes
 Compaixão e Graça



O QUE É SER IGREJA?



“Igreja é uma congregação local de pessoas
regeneradas e batizadas após profissão de fé. É
nesse sentido que a palavra "igreja" é empregada no
maior número de vezes nos livros do Novo
Testamento. Tais congregações são constituídas por
livre vontade dessas pessoas com finalidade de
prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de
Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a
edificação mútua e para a propagação do evangelho...

Cada igreja é um templo do Espírito Santo.”
Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira

ASSIM CREMOS...



A igreja é muito mais do 
que um instituição formal 

ou religiosa.



Igreja é Gente. Não é Lugar.



“Pois assim como em um corpo temos 
muitos membros, e todos os membros não 
têm a mesma função, assim também nós, 
embora muitos, somos um só corpo em 

Cristo e, individualmente, membros uns 
dos outros.”

Romanos 12.4,5



“Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes; pelo 
contrário, sois concidadãos dos santos e membros da 
família de Deus, edificados sobre o fundamento dos 

apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a 
principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem 

ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no 
qual também vós, juntos, sois edificados para morada de 

Deus no Espírito.”

Efésios 2.19-22





“A Igreja no Novo Testamento está ligada a 
um grupo de pessoas que acreditavam em 
Cristo. Eles geralmente se reuniam numa 

casa (At 12.5,12; Rm 16.5; Cl 4.15; Fm 2) e 
não se consideravam uma organização ou 

denominação.”

Cristianismo Através dos Séculos: Uma história da Igreja Cristã. Earle Cairns. São Paulo: Vida Nova, 2013. p. 48 e 49

Earle E. Cairns



“Mas recebereis poder quando o 

Espírito Santo descer sobre vós; e sereis 

minhas testemunhas, tanto em 

Jerusalém como em toda a Judeia e 

Samaria, e até os confins da terra.”

Atos 1.8



“E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no

partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e

feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que

criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas

propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade

de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no

templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade

de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E

o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos.”

Atos 2.42-47



“E ELES PERSEVERAVAM

Atos 2:42

no ensino dos apóstolos

na comunhão

no partir do pão
nas orações.”



“Em cada um havia temor, e 

muitos sinais e feitos 

extraordinários eram 

realizados pelos apóstolos.” 

Atos 2:43



“Todos os que criam 

estavam unidos e tinham 

tudo em comum.”

Atos 2:44



“Vendiam suas propriedades 

e bens, e os repartiam com 

todos, segundo a necessidade 

de cada um. 

Atos 2:45



“E perseverando de comum acordo 

todos os dias no templo, e partindo o 

pão em casa, comiam com alegria e 

simplicidade de coração,” 

Atos 2:46



“louvando a Deus e contando 

com o favor de todo o povo. E o 

Senhor lhes acrescentava a cada 

dia os que iam sendo salvos.”

Atos 2:47



“E todos os dias, no templo e 

de casa em casa, não 

cessavam de ensinar e de 

anunciar Jesus, o Cristo.” 

Atos 5:42



Linha do Tempo



Constantino



• O cristianismo cada vez mais alinhado com os sistemas políticos

• Líderes “profissionais” cada vez mais desenvolvendo a estrutura da Igreja

• A liderança servidora cada vez mais dando lugar ao autoritarismo

• A igreja começou a se moldar ao mundo

• A igreja veio para defensiva ao contrário de permanecer na ofensiva

• Os grupos pequenos na Igreja eram suspeitos aos olhos do governo

Ano 300 d.C - .....



• As pessoas agora vão para a “igreja” (catedral)

• Em um único dia especial da semana (domingo)

• Alguém reconhecido ministra (sacerdote)

• Faz alguma coisas para elas (ensino, pregação indulgências, curas)

• Ou por elas (um ritual)

• Por um preço (oferta)

O que mudou?



O que mudou?



Estruturas e Programas



ESTRUTURAS

PROGRAMAS
&



Estruturas e Programas
O que é uma igreja baseada UNICAMENTE

em estruturas e programas?

É uma organização reunida em um prédio que 

abriga um conjunto de programas que ocupam 

um número pequeno de membros enquanto a 

maior parte da igreja se torna consumidora em 

assistir e avaliar esses programas.



Estruturas e Programas
A cada apresentação 

o público deseja algo 

novo e com mais 

qualidade.



CARACTERÍSTICAS
 Centralidade da vida da igreja no templo e no domingo
 Produção de programas como principal tarefa da liderança
 Membros com pouco envolvimento
 O exercício dos dons é exclusivo para quem ocupa cargos
 Centralização na liderança
 Evangelização é uma ação de convidar pessoas ao culto
 Valorização maior do “ter” do que do “ser”
 Discipulado como literatura para novos convertidos

Estruturas e Programas



A liderança acha que quanto 

mais uma pessoa participar 

dos programas e atividades da 

igreja, mais ela vai amar a 

Deus e ao próximo. 

Estruturas e Programas



Os membros da igreja 

acham que o crescimento 

espiritual está focado nas 

atividades e não em 

princípios bíblicos.

Estruturas e Programas



“O aumento da frequência 

a programas ministeriais 

equivale automaticamente 

ao crescimento espiritual 

da igreja?”

Fonte: Onde Você está? Greg L. Hawkins & Cally Parkinson – Editora Vida – p. 13 

Estruturas e Programas



•Aluno da EBD

•Frequente nos cultos

•Fiel na Doutrina

•Dizimista

•Não dá trabalho

•Não falta algo?

Bom Crente



Bom Crente

DISCÍPULOS



Não estamos dizendo 

que devemos acabar 

com as estruturas e os 

programas. 

Estruturas e Programas



O que estamos ressaltando é 

que as estruturas e programas 

devem existir para glorificar a 

Deus no cumprimento da 

Grande Comissão e não serem 

apenas um fim em si mesmos. 

Estruturas e Programas



Estruturas e Programas
As estruturas  e  

programas devem 

existir em função dos 

PRINCÍPIOS, e não

o contrário. 



O verdadeiro Discipulado



# - Princípios
O que é uma IGREJA

baseada em PRINCÍPIOS?

É uma comunidade local em que todos os 

membros, vivenciando os princípios apresentados 

na Palavra de Deus, têm por objetivo glorificar a 

Deus e cumprir a Grande Comissão.



CARACTERÍSTICAS

 O pastor é um homem de oração, servo e treinador

 Envolvimento de todos = Sacerdócio Universal do Crente

 Discipulado = Transmissão de Verdade e Vida 

 O SER (servo, discípulo) é mais importante do que o TER

 Foco de Ação = As pessoas (No templo e de casa em casa)

# - Princípios



A igreja entende que quanto mais uma pessoa

vive os princípios bíblicos mais ela cresce em

comunhão com o Senhor. Os princípios bíblicos se

tornam um estilo de vida que são aplicados

diariamente. A comunhão com o Senhor é um

investimento diário e pessoal, que vai muito além

dos programas.

# - Princípios



O QUE É SER IGREJA?



Fotografe a sua Igreja



Pare e Reflita!



1 – Na sua opinião, as igrejas atuais estão mais voltadas
para estruturas e programas ou princípios? Como isso
pode ser mudado?

2 – Quais as diferenças entre o conceito moderno de ser
um “bom crente” e a ideia de Jesus sobre o que é ser um
discípulo verdadeiro?

3 – “O aumento da frequência a programas ministeriais
equivale automaticamente ao crescimento espiritual?”
Explique.


