O cristianismo
num mundo sem
Deus

©

Lourenço Stelio Rega

O homem prudente
busca o
conhecimento ...
Provérbios 13.16a
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No passado o foco era no
poder e nos cargos ...
hoje nos resultados e na
produtividade.

O que fazemos hoje e
como reagimos às
tendências també m
poderá determinar o
futuro ...
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COMO NASCE UM PARADIGMA
Um grupo de cientistas colocou cinco macacos
numa jaula, em cujo centro puseram uma escada
e, sobre ela, um cacho de bananas.
Quando um macaco subia a escada para apanhar
as bananas, os cientistas lanç
lançavam um jato de
á gua fria nos que estavam no chão.
Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a
escada, os outros enchiamenchiam -no de pancadas. Passado mais
algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada,
apesar da tentaç
tenta ção das bananas.
Então, os cientistas substituí
substituíram um dos cinco macacos.
A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo
rapidamente retirado pelos outros, que o surraram.
Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não
mais subia a escada.

COMO NASCE UM PARADIGMA
Um segundo foi substitu
substituíído, e o mesmo ocorreu,
tendo o primeiro substituto participado, com
entusiasmo, da surra ao novato. Um terceiro
foi trocado, e repetiurepetiu-se o fato. Um quarto e,
finalmente, o último dos veteranos foi
substituíído.
substitu
Os cientistas ficaram, então, com um grupo de
cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado
um banho frio, continuavam batendo naquele que
tentasse chegar à s bananas.
Se fosse possí
possível perguntar a algum deles
porque batiam em quem tentasse subir a
escada, com certeza a resposta seria: "Não
"Não sei,
as coisas sempre foram assim por aqui..."
aqui..."
“É MA IS FÁ
FÁCIL D ESINTEGRAR U M Á TOMO D O QU E U M PR ECON CEITO" .
Alb ert Einst ein
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A ponta do Iceberg

A parte
escondida é
bem maior e dá
dá
a sustentaç
sustenta ção

Um retrato do
mundo evangélico
contemporâneo
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Três paradigmas eclesiásticos
CONCEI TO

N. T.

TRADI CIO NAL

P ÓS -MODE RNO

Ekklesia
Mundo
Crescimento
Conversão

Cor po Viv o

Instituição

Mailing list

Perdido

Imundo

Mercado

Multiplicação

Adição

Massificação

Transformação

Adesão

Satisfação

Ministros

Santos

Clero

Gurus

Pastores

Pessoas-dons

Bacharéis

Empreendedores

Espiritualida de

Experiencial

Sensorial

Esotérica

Bênç
Bên
ção

Dádiv a

Conquista

Produto

Sucesso

Fidelidade

Diplomacia

Performa nce

Celebraç
Celebra
ção

Ati tude

Litur gia

Show
Fonte: Ed Ren
Renéé Kivitz

Modelos de igrejas - I
Empresa

Comunidade

programas

pessoas

prod utos

propósitos

tarefas

relacioname ntos

busca o contr ole

busca a habilitaçã o

benefíci os, va ntagens

bênçã os

dinheiro

ministério

emprego

valorizaçã o

exige direit os

encora ja

prod utividade

provi sionament o

enfoca sistemas de or gani zaçã o

enfoca a comunidade

regras e regulament os

relacioname ntos

Glenn Wagner - Igreja S/A
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Modelos de igrejas - II
Empresa

Comunidade

gerência

ministério, disci pulad o

filosofia fabril

investiment o em vidas

com petição

com paixão

performance de pr od utividade

processo de cres ciment o
pessoal

lucro

pessoas

númer os, estatística

nutriçã o de vidas

prom oçã o, mar keting

vidas com o m odelo e pr omot oras
da publicida de

demandas, exi gências

dedicação

imagem exteri or

amizade, convivê ncia

orga niza ção

orga nismo

cronogramas ( dead line)

linhas de comunicaçã o

Glenn Wagner - Igreja S/A

Gerente ou pastor?
Gerente

Pastor

Pessoas como objetos, como mão
de obra, meios para atingir fins

Pessoas como prioridade

Preocupado com o funcionamento
de estruturas e sistemas

Busca o encorajamento do rebanho

Management (gerência)
Transforma pessoas em objetos

Ministério orientado para vidas
Conhece as pessoas e as chama
pelo seu nome

Busca o crescimento da igreja
Focaliza programas

Busca o crescimento das pessoas
Focaliza pessoas e relacionamentos

Guiado por modelos empresariais,
construídos sobre fundamentos
psicológicos e sociológicos
Busca a auto-satisfação e a
auto-referência

Guiado por um modelo bíblico
enraizado na identidade de Cristo
como o Bom Pastor
Busca a plenitude de vida e a
absoluta dependência de Deus

Glenn Wagner
Igreja S/A
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Mentalidade comunitária e metropolitana
Mentalidade comunitá
comunitária Mentalidade metropolitana
Elos estreitos entre o p astor e a s
pessoa s

Elos estreitos entre g rupos de
identificação

Uma grande família se i dentificam
c/ o pasto r

Nume ro sas família s se identificam
entre si

Escala meno r: equipe, visão,
Gran de esca la: equipe, visão,
organização, insta laçõe s, o rçamen to, organização, insta laçõe s, o rçamen to,
tra ba lho s e xterno s, p rovi são,
tra ba lho s e xterno s, p rovi são,
varie da de
varie da de
A congregação é a tendi da de curta
distância

A congregação é a tendi da à
distância

Tendência de ser vo lta da a si
mesma, pouca ro tação en tre a
lide rança leiga, maior re sistência a
mudança s

Menos vo lta da a si m esma, rotação
mais a mpla en tre a li de rança leiga,
menos re sistente a mudanç as

É fácil conhece r to do s da
congregação

É mais difícil conhecer to dos da
congregação

Charles R. Swindoll
A noiva de Cristo

Mentalidade comunitária e metropolitana
Mentalidade comunitá
comunitária Mentalidade metropolitana
Tra ba lho toca do por vo luntá rios

Parte do trabalho delega do a
especia listas

Rela tiva mente simples de administrar
e atende r

Administração co mplexa

Centra lização no p astor, contro le
mais rígido

Ênfase na co-pa rticipação, equipes
múltip la s, controle di stribuído

Lealda de à igreja fo rte, m ais fácil
implem enta r o envo lvim ento

Lealda de de scen tra liza da, dispe rsa,
mais difícil implem enta r o
envolvimen to

Atmosf era aquecida e a misto sa

É de safio constante man te r a
atmo sfera aqueci da e amistosa

Charles R. Swindoll
A noiva de Cristo
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Ministéério Pastoral Batista no Brasil
Minist
13%
10%
61%
16%
30%

o exercício do pas torado empob receu a vida familiar
a igreja já foi responsável por d esas tres família do pastor
se sente incapaz para o exercí cio do minis tério
o trein amento recebido no seminário pouco tem servido no ministério
se sente mais inferiori zado hoje do que no passado. Se pudesse
voltar atrás mudari a muita coisa na vida e ministério
9% não tem nenhum amigo d e verdad e
51% tem de 1 a 5 amigos de v erdad e
8% se pudesse deixaria o minis tério e procuraria ou tro meio de sob revivência
6% já teve envol vimento sex ual com pessoas da igreja
14% quase teve envolvi mento s exual
38% não tem des envolvido u ma perspectiva de vida para daqui cinco an os
77% não está contente e satisfeito com o tempo que inves te na vida devocional
62% não tem culto domésti co regularmente em seu lar
78% não está satisfeito com a auto-dis ciplina no uso do tempo
88% tem facilidade em perdoar os que ofend em
511 past or es/C BB – 19 97/200 0
Pesquisa©
Pesquisa
© fei ta por Lourenç
Louren ç o S telio Rega

O dilema em ser membro da igreja
ü Membros da igreja = leigos
l Os não treinados
l Mão de obra para mobilizar a inteligê ncia do pastor (expert
( expert
no assunto “ igreja
igreja”” )
l Surgime nto dos mitos do ministé
minist ério pasto ral

ü Eclesiologia
Eclesiologia--teol
teolóógica = concepç
concepção do oficialato
l Pastor = primazia // Diá
Diá conos = se rviç
rvi çais ou vigilantes

ü Redescoberta dos dons = devoluç
devolução ao membro comum
da igreja o direito de exercer o seu papel no reino e na
igreja
ü Crescimento de fié
fiéis com formaç
formação universitá
universitária,
profissionais liberais, executivos ou mesmo empresá
empres ários
ü Para a ló
lógica do mercado o membro da igreja é:
recurso humano, mão de obra, cliente exigente
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Princípios bíblicos
vs.

Espírito da época

L ógica e racionalidade do mercado
como impulsor dominante
Itens

Paradigma
do Mercado

Propósito Cumprir tarefas
Propó
Ambiente Estruturas
eclesiá
eclesi
ásticas
Alvo
Crescimento da
igreja

Paradigma
bíblico
Pastorear
Rede de
relacionamentos
Edificaç
Edifica
ção da
igreja

Fonte: Ed Re né K ivitz, Ass em blé ia da C BESP, S ão J osé d os C am pos, 2 6J ul 200 1
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Escola Macedo de management
Foco no cliente Oferece bens simbólicos da salvação
Atende especialmente os náufragos da classe
Nicho de
média (média-baixa e média-média)
mercado
Rapidez em conseguir aprender mudanças
Learning
ambientais e reagir a elas
organization
Produtividade Cada templo/pastor têm metas de volume
Remuneraç
Remunera
ção Salário fixo mais porcentagem da
por resultados arrecadação
Em powerm ent e Autonomia para pastores, mas com
centralizaç
centraliza
ção centralização da gestão
A Universal quer sua tropa em movimento
Job-- rotation
Job
Treinamento Pastor não precisa saber muita coisa, basta
aprender a exorcizar, tirar coleta, curar, etc.
on-- the
on
the-- job
Os 7 pecados do Ca pital e outr as p ervers ões empr esari ais,
ais, Thom az Wood Jr,
São P aulo: M akr on,
on, (1999), pg. 53

Racionalidade e ló
lógica
contemporâneas
ü Qualidade total vs. total da qualidade
ü Recursos humanos ou humanos com
recursos?
ü Produtividade e do consumo: Consumo, logo
existo!
ü Crescimento visível e mensurável como
indicador de produtividade e competência
ü Lógica do laboratório
ü Visão contábil, fabril, produtiva, utilitária vs.
visão no mundo de significância histórica e
do sujeito (em se u estad o espiri tual, psic oló gico/ men tal, biol ógic o e material )
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Ministé
Minist
ério orientado por uma visão ...
CONTÁ
CONT
ÁBIL

HISTÓ
HIST
ÓRICA

resultados palpáveis e visíveis

olha para o futuro em busca dos
resultados palpáveis e visíveis

conta as pessoas

vê as pessoas

conta as pessoas que estão
trabalhando

conta todos por olhar para o
potencial das pessoas

vê se elas estão produzindo

busca compreender porque elas não
estão produzindo
a visão do grupo é válida?

os resultados foram alcançados?
deixa de lado as pessoas que não
cooperam, "é perda de tempo se
preocupar com elas"

procura envolver as pessoas que
ainda não aderiram à visão

produtividade no ministério

construção histórica do ministério

vida intensa
ênfase em tarefas, atividade

vida extensa
ênfase em relacionamentos, para
depois pensar em tarefas

vida

Ministério
reino de Deus

igreja
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Pergunta matriz:
Isso funciona?
Antes disso, não
deveria ser:
Isso é bíblico?

Não seria mais útil primeiro
buscar os princí
princípios bí
bíblicos
fundamentais que indicam a
natureza e missão da igreja – a
anatomia da igreja - para depois
estabelecer a contextualizaç
contextualização da
prá
pr
ática ministerial, do modelo de
igreja, das formas e prá
práticas
litú
lit
úrgicas ?
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Modelos e princí
princ ípios
Enq uanto o pr oced iimento que se ba seia
numa igreja -mode lo
chama--se i mitaç
chama
mita çã o,
o, o
proce dime nto basea
basea-do em p rinc íp ios com siste em do is pas sos:
deduç
dedu
ç ã o e a plicaç
plica çã o
para cada cas o.
o.
Christian A. Schw arz
O dese nvolv im ento nat ural da i gre ja,
ja,
Curiti ba : Ev ang . Esp era nç
nç a, ( 19 97 ),
pg. 17 .

O subsub-solo de nossa formaç
formação/a
ão/aç
ção
®
®
®
®
®

Nossa heranç
herança do protestantismo conversionista
Salvacionismo – foco na salvaç
salvação - soteriocentrism o
Formaç
Forma
ção teoló
teoló gica protestante no Brasil – sua
origem, conteú
conteú do, ênfases e tensões
Nossa teologia, prá
práticas eclesiá
eclesiásticas e
litú
lit
ú rgicas orientadas pelo salvacionismo
Perdas & ganhos
- ganhos em miss ões
- perdas em for maç
ma ç ão de v idas
- perdas em não ter mos a inte gralidade do ev angelho
- Ex.: ressurrei
ressurreiç
ç ão: fato perifé
perifé ric o, inclusiv e historiográ
historiográ fico
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O subsub-solo de nossa formaç
formação/a
ão/aç
ção
®

Pragmatismo
- Isso funciona?
- “Ocupacionism o”
o” : cristianism o = trabal ho à gerador de v ida

®

“Rational choice
choice”
” – Stark & Bainbridge
- Seres huma nos buscam o que é gra tificante e ev itam o
dispendioso
- Busca de recompe nsa pelo me nor cus to
- Religião: sistemas de compe nsadores

®

Revelaç
Revela
ção “regressiva
regressiva”
”?!?!?
- dízim o – negociata com Deus ?? (“rati onal choice
choice”
”?!?)
- tem plo – habi taç
ta ç ão do sagrado?!? – sagra do v s. profano??
- v oluntarism o v s. legalismo operacional (“v ocê tem de ...”
...”)
- por dev er ou por “ prazer
prazer”
” ? (capí
(capí tul o É tica de Paul o no liv ro ...)

®

Vamos rever tudo desde o iní
in ício?

Modelos e alternativas
de igrejas
e ministério

14

Modelos predominantes
sobre a igreja
Modelo
Tecnocrático

Modelo da
Espiritualização

Modelo
Natural

Instituições,
programas e
métodos são
supervalorizados

Instituições,
programas e
métodos são
menosprezados

Proposta
teológica que é
o fundamento
para o
desenvolvimento
natural da
igreja

Chri stian A. Schwa rz,
rz , O desenvolvimen to natu ral da Igrej a,
a,
Curit iba: Edi tora Evangé
Evang élica Esp eranç
eran ç a, s. d., pg. 1 4

Embora haja reuniões de igrejas
que adotam o mesmo modelo para
troca de experiências ... nenhum
dos modelos contempla a
cooperatividade em igrejas locais.
A identificaç
identificação entre as igrejas poderá
poderá deixar
de ser a filiaç
filiação denominacional
denominacional/doutrin
/doutriná
ária,
para ser a partir do modelo adotado ...
Que mudanç
mudanças isso provocará
provocará no futuro
pró
pr
óximo?
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ü Todas as alternativas começ
come çam por afirmar
ü
ü

ü
ü

que seguem o NT – muitas negam ser
modelos
Compre o nosso kit e faç
faç a o seu avião
decolar!!!
Quase todos os modelos utilizam os dons,
mas a maioria cai no ví
v ício do protestantismo
conversionista focando o salvacionimo e sua
teologia soteriocêntrica
soteriocêntrica..
Por isso mesmo, geralmente a missão da
igreja é orientada para a evangelizaç
evangelização e não
na missão integral
Quais seriam os riscos de cada modelo para
o futuro da igreja?

Quais os riscos de cada
modelo/alternativa ?!?!
üUma igreja e m cé
cé lula não desintegraria uma
comunhão geral da comunidade?
ü Uma igreja por propó
propósito não seria uma APO
( Administra
Administraç
ç ão Por Objetivos)
Objetivos) eclesiá
eclesiá stica /
uma corporaç
corporaç ão e m vez de comunidade?
üA Rede Ministerial não geraria uma estrutura
verticalizada com base nas especificaç
especifica ções
dos dons e bolsões de dons (feudos?), e m
que as pessoas diriam este não é o meu dom,
não conte comigo
comigo?
?
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Novos Modelos de Igrejas
Rede
Ministe rial

Igreja em
Células

Pode se
transformar
numa arma
letal para a
igreja se as
pessoas
simplesmente
começ
come
çare m a
dizer este não é
o meu dom,
esta não é a
minha paixão,
esta taref a não
é comigo
comigo..

Uma igreja
em cé
célula
não
desintegraria
uma
comunhão
geral da
comunidade?

Alguns riscos

Igreja co m
Propósito s

Desen volvimen to
Natu ra l

üUma igreja por

üFoco na estrutura, no

prop ósito não
propó
seria uma AP O (*)
eclesiá
eclesi
ástica

indiví duo dentro da
indiví
estrutura.

üUm invent
inventá
ário é feito
entre 30 membros da
igreja escolhidos pelo
pastor, saberia ele
escolher as melhores
pessoas, do ponto de
vista da exatidão?

(*) APO –
Administração por
Administraç
obj etiv os: é uma
abordagem histó
histórica da
administraç
administra
ção. Vej a
sobre isso nos liv ros de
TGA (Teoria Geral da
Administraç
Administra
ção).

üPara muitos o
processo de an
aná
álise
poderá
poder
á ser considerado
muito demorado.
Teriam paciência para
isso?

Um exer cí
cí cio: aliste nu m p ap el à parte os risco s qu e vo cê pod e per ceb er em cad a
alt ern ativa e p asse ao p releto r antes do t érm ino dest a p alest ra.

Como tudo começ
come çou?
O reino de Deus (desde o Éden)
-

O mundo não surgiu do acaso
Há um sentido na vida
Somos mais do que corpo e alma

Então, por que estamos aqui?
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Como tudo começ
come çou?
Por que ou para que estamos aqui?
Muitos crentes acreditam que
estamos aqui somente para
sermos salvos ...
libertos das labaredas do Inferno.
Como se a salvação fosse
uma apólice de seguro
contra o fogo do Inferno.

Para que fomos criados?
B – C – D = di zemos que é o TO DO do E vangelho – “Salvacionismo”
A– Z
= na verdad e, este é o TO DO
B – C – D = é apenas par te

1 Co 10.31

Z
Vivermos para
a gló
glória de Deus
Is 43.7

D
A
Deus nos criou
para ... (Z)
Gn 1,2

B
Gn 3

2 Co 5.15
C
Rm 3.23

Esse d ia gra ma fo i ins pir ad o em DeV er n Fromk e, O supr em o
pro pós ito, Sã o Pa ul o: ELO, 19 80.
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A igreja e o reino de Deus
•
•
•
•

A igreja não é uma opç
opção ou alternativa
A igreja é a agência de Deus
A igreja é a comunidade do povo de Deus
É em seu ambiente que cada salvo desenvolve
sua vida para viver para a gló
gló ria de Deus
• A igreja somos nó
nós, não o templo!!!!!

Afinal, para que existe a
igreja???

Missão Tridimensional da Igreja

mestre, administrador,
l í der, conselheiro,
diáá conos, assistente
di
social, pastor
pastor--mestre,
etc.
Pastor-mestre,
Pastorprof eta, (mú
(m úsico),
etc.
Evangelista, missioná
missioná rio, todos os crentes
como testemunhas; assistente social

Lourenço Stel io Rega©
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ATIVIDADES CONTÍ
CONTÍNUAS DA IGREJA
Atividade s contínuas

Te xtos

Algumas áre as e nvolvidas

Adorar a De us

At 2.42ss; 1
Co 10.31

música , pastoral

Admoe star aos cre ntes
quanto à vontade de Deus

Hb 10.25

pregação (profecia), e ns ino

Ensinar aos crente s

Mt 28.20

pastora l, ensino

Tre inar os cre ntes para uma Ef 4.11,12
vida ope racional frutí
frutí fe ra
Dar assistê ncia aos cre ntes: G l 6.1-10
e spiritual e mate rialmente

pastora l, ensino

pastoral, aconselhamento (exortar),
assistência social (exerce r misericór -dia),
diaconato (servi ço, diaconia)

Promove r comunhão

At 2.42-47;
4.32

pastora l

Administrar suas atividades

Rm 1 2.8; 1
Co 12.28

administração/liderança

Proclamar o Evange lho

Mt 28.19

apostolado (missionário), evangelização,
todos os crentes como testemunhas (A t 1.8)
Lourenço Stelio Rega©

ATIVIDADES CONTÍ
CONTÍNUAS DA IGREJA
Atividade s contínuas
Adorar a De us - culto

Salvacionismo
Culto para e vangelizar

Admoe star aos cre ntes quanto Admoe star os cre ntes para
à vontade de De us
e vangeliz ar e ganhar almas
Ensinar aos crente s

Mos trar como s e ganha uma p essoa para
Cris to

Tre inar os cre ntes para uma
vida ope racional frutí
frutí fe ra

Treinar o crente na congrega ção/fren te
mission á ria a evangeli zar
missioná

Dar assistência à s pe ssoas:
e spiritual e mate rialmente

Assistên cia soci al como meio para ganhar
pessoas para Cris to

Promove r comunhão

Reuniões f acilitadoras para atrair pessoas para
serem e vangelizadas

Administrar suas atividades

Cen trali zar em missões e evangeli zaç
zaç ão

Proclamar o Evange lho

Missioná rio vai para o campo distante e todos
Missioná
devem ser evangelistas no campo local ou pelo
menos “ conviteiros
conviteiros””
Lourenço Stelio Rega©
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Os dons do Novo Testamento
Rom 12.612.6 -8

1 Cor 12.812.8 -10

1 Cor 12.2812.28 -30

Eféésios 4.11
Ef

1 Pedro 4.104.10 -11; 5.2

Profe cia

Profe cia

Profe tas

Profe tas

Falar (orá
(orá culos)

Minis té
tério (di
(diá
á c. Tm
Tm//T t)
t)

-

-

-

Servi r

Ensinar

-

Mes tres

(Pastores ))- Mes tres

Exortar

-

-

-

Contribuir

-

-

-

Presidir

-

-

-

-

-

Gove rnos

-

Exercer Mise ric.
ric.

-

Socorros

-

-

Pala vra Sabedoria

-

-

-

Pala vra Conhecim
Conhecim..

-

-

-

Fé (operan te)

-

-

-

Dons de curar

Dons de curar

-

-

Operaçção Milagres
Opera

Operaçção Milagres
Opera

-

-

Discern.. Espí
Discern
Espíri tos

-

-

-

Variedade Lí
L ínguas

Variedade Lí
L ínguas

-

-

Interpr. Lí
L ínguas

Interpr. Lí
L ínguas

-

-

-

Apó
Ap
ó stolos

Apó
Ap
ó stolos

-

-

-

Pas torestores - (Mestres)

Pas tores(Presb
tores( Presb//Bp )

A dinâmica do ministé
ministério total
Visão bíblica
Cristo
deu

o aperfeiçoamento
Apóstolos
dos santos
Profetas
para a obra
Evangelistas
do
ministério
Pastores/ Mestre s

para a edificação
da igreja
Efésios 4.11

Hoje
Cristo
deu

os
SANTOS

honrar
obedecer
sustentar
v elar

Apóstolos
Profetas
Evangelistas
Pastores/ Mestre s

que v ão
trabalhar

para a
igrej a crescer
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Crescimento da igreja

O que isso?

Crescimento ou edificaç
edificação da igreja?
ü No NT edificação d a igreja = fruto da ação hum an a;
crescimento da igreja = resultado da operação divina.
Com pare Ef 4.11-16 com 1 Co 3.4-10 (6,7) e Cl 2.19.
ü O NT fala que a igreja crescia com o se fosse algo natural
(At 5.14; 9.31; 12.24; 19.20).

ü É o edifício bem ajustado que cresce para santu ário
dedicado ao Senhor ( Ef 2.21).

ü Qu ando cad a p arte cum pre seu papel (dons) e há
ajustam ento no corpo, ele é edificado ( Ef 4.15,16).
ü O Senhor é que nos faz crescer e aum entar em am or uns
para com os outros e para com todos (1 Ts 3.12).
ü O crescim ento deve ser m otivado por nós quand o
devem os crescer na graça e conhecim ento de nosso
Senhor e Salvad or Jesus Cristo (2 Pe 3.18).
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O crescimento na ló
lógica do
mercado e na ló
lógica do reino
Lógica do Mercado
Lógica do Reino
Faç
Fa
ça crescer
Deixe crescer
O que fazer para
O que está
está impedindo o
crescer
crescimento
Como convencer as Quais os princí
princípios que
pessoas
induzem ao
crescimento

DESENVOLVIMENTO
TIPOS DE CRESCIMENTO DA IGREJA
QUANTITATIVO

QUALITATIVO

ORGÂNICO

numérico

doutrinal

convivencial

geográfico
étnico

vivencial
operacional

influência social

Lourenço Stelio Rega©
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Qual é a estrat
estraté
égia de aç
ação
da igreja?
D I S C I P U L A D O !!!

D I S C I P U L A D O !!!
Evangeli zar

Fazer rob ôs iguais

Trabalhar na igreja
Ir à igreja Ouvir um s ermão
Caminhar jun tos

Enfrentar
barrei ras
juntos
Buscar alvos comuns

Estudar a Bí
B íblia juntos
Levar a cargas
uns dos outros
Partilhar a vida

Companhei ris mo
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DISCIPULADO

é

Transfusão
vivencial
Vidas
formando vidas

DISCIPULADO
TRANSMITE a pessoas fi
fiééis e capazes para també
também
instruir a OUTROS (2 Tm 2.2)

PAULO

TIMÓ
TIM
ÓTEO

OUTROS

Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. (1 Co 11.1)

CRISTO

PAULO

OUTROS
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O que espera
a igreja de Jesus Cristo

CINCO JANELAS PARA
A IGREJA DO SÉ
SÉCULO XXI
Œ Lideran
Liderançça efetiva
liderança proativa, descentrali zada, orientada por processos e resultados em
vez de por atribuições

• Mobiliza
Mobilizaçção de todos (“
(“leigo
leigo”
”)
ministério orientado/baseado nos dons, todos são ministros/vocacionados

Ž Culturalmente sensí
sensível
contextualiza ção à luz dos princípios bíblicos; cultura relevante, mas não
normativa

• Comunidade autêntica
as pessoas precisam de oportunidades, mas nem sempre de programas; cuidado,
ensino, admoesta ção, amadurecimento

• Visão global do Reino de Deus
esta aberta para parcerias e alian ças interdenominacional com o propósito de
cumprir a Missão, local e globalmente; dev er á ter precisa sua convicção
doutrinária e firmeza nas Escrituras
Fon te:
te: L eadership N etwor k (NEXT, de zembro/97) http:// www.l eadnet.org/
eadnet.org /
Traduçção e adaptaç
Tradu
adapta ção: Lourenç
Lourenço Stelio Rega
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NÍVEIS DE MUDANÇ
MUDANÇ AS
grande
dif iculdade

certo grau
de
dif iculdade

f á cil

Comportamento institucional
CULTURA

Comportamento/exp eriência
ES TILO DE VI DA
Relacionamentos
CORA Ç ÃO

Conhecimento
MENT E

1º

2º

Nível

requ er mudanç
mudan ç a de

n ível de dificuldade

1º

MENTE

fá cil

2º

CORAÇ
CORA
ÇÃO

m édio

3º

ESTILO DE VIDA

m édio

4º

CULTURA

grande

3º

4º

Traduz ido e adaptado do In glês por Lourenç
Lourenç o Stel io Rega

Fonte: http://www.leadnet.org/allthingsln/archi ve s/Cha mpsF ax/f ax 42.a sp

Para pensar
ü
ü
ü
ü

A igreja é mais do que organizaç
organização
A igreja é mais do que ativi dade/trabalho ou evento
A igreja é mais do que estatí
estatística
Muito do que é igreja é dif
difíícil de mensurar, pois trabalhamos
com vi das (que são variá
variáveis nãonão-lineares)
ü A porta do cé
céu é estreita (Mt 7.13,14)
ü Pensar em crescimento/desenvol vimento da igreja em termos
do NT em vez da ló
lógica do mercado/ pragmatismo
ü É preciso cuidado para evitar a autoauto -confian
confiançça em nossas
capacidades deixando de lado o poder de Deus
ü Se a obra é de Deus, precisamos seguir seus princí
princípios
ü Mudan
Mudançças no rumo da igreja devem ser feitas sem traumas e
di visões (ciclo de vi da de projetos - curva do sino / sigmó
sigmó ide)
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Por que não mudar?
Aqui está
está o mais puro exem plo de como temos, m uitas v ezes, de nos
adaptar à ati tudes toma das no passado:
A bitola das ferr ov ias (distância entre os dois tril hos) nos Esta
Esta dos
Unidos é de 4 pé
pé s e 8,5 polegadas.
Por que esse nú
n úmero foi utilizado? P orque era esta a bitola das
ferrov ias inglesas e como as americanas foram c onstr uí
uídas pel os
ingleses, esta foi a medi da utiliza da.
Por que os ingleses usav am esta medida?
Porque as empresas inglesas que constr uí
uíam os v agões eram as
mesmas que constr uí
uíam as carroç
carroç as, antes das ferr ov ias e se
utilizav am dos mesmos ferramentais das carroç
carroç as.
Por que das medidas (4 pé
pé s e 8,5 polegadas ) para as carroç
carroç as?
Porque a dis tância entre as rodas das carroç
carroç as dev eria serv ir para
as estradas antigas da E uropa, que ti nha m esta medi da.
E por que tinham esta me dida?

Por que não mudar?
Porque essas estradas foram aber tas pelo antigo impé
impé ri o romano,
quando de suas conquistas, e ti nham as medi das baseadas nas
antigas bi gas roma nas.
E por que as medidas das bigas foram de finidas assim?
Porque fora m feitas para acomodar dois trazeiros de cav alos!
Finalmente...
O ônibus espacial americano, o S pace Shuttle
Shuttle,, utiliza dois tanques de
combustíív el só
combust
s ólido (S RB - Solid Rocke t Booster ) que são fabrica dos
pela Thiok ol,
ol, em Utah
Utah.. Os engenheir os que os proj etaram queriam
fazê--lo mais largo, poré
fazê
poré m ti nha m a limitaç
limita ç ão dos tú
tú neis das ferr ov ias
por onde eles seriam trans por tados, os quais ti nham s uas medidas
baseadas na bitola da linha. Conclusão: O exemplo mais av anç
anç ado
da engenharia mundial em desi gn e tecnologia acaba sendo a fetado
pelo tama nho do traseiro do cav alo da Roma antiga.
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Quem não reflete se torna vítima
das ideologias e tendências de
cada época
(anônimo)

Só uma coisa torna um sonho
impossível: o medo de fracassar
(anônimo)

Estamos num novo sé
século, num
novo milênio, assim, o cristão,
especialmente os lí
líderes, precisam
interpretar as entrelinhas de seu
momento, as mudanç
mudanças dos
paradigmas na atualidade e saber
como tudo isso influencia nossa
vida.

Quem não reflete se torna ví
vítima
das ideologias!!!
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Web-site:
www.etica.pro.br
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rega@etica.pro.br
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