Modelos e
alternativas de
igrejas e ministérios
por Lourenço Stelio Rega©

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

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 chã
chã o.
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 tentaçã
tenta ção
o das bananas.
Entã
Ent
ã o, 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 nã
nã o
mais subia a escada.
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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, entã
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: "N
"Nã o 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

Por que adotar um modelo “já
pronto”
pronto
” tem sido a alternativa?
ü Em geral não há uma eclesiologia funcional
disponível.
ü Visão prag mática tem prioridade sobre a teológica
“Isso funciona?” e m ve z “Isso é bíblico?” – mostrar resultados
Lógica do me rcado
Cultura do faze r primeiro, pensar de pois – Te ologia/Bíblia 2º plano
Novas “fórmulas” após cada congre sso
Igre ja = e mpre sa (Igre ja S/A) não tanto comunidade
Igre ja orientada por atividade s/e ventos
Pode mos estar buscando e ficiência, mas nem se mpre e ficácia.

ü Protestantismo conversionista levou-nos a conceber
a salvação como centro da vida da igreja
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A ponta do Iceberg

A parte
escondida é
bem maior e dá
a sustentação

Três paradigmas eclesiásticos
CONCEI TO

N. T.

TRADI CIO NAL

P ÓS -MODE RNO

Ekklesia
Mundo
Crescimento
Conversã
Convers
ão

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

Bê nçã
ção
o

Dádiv a

Conquista

Produto

Sucesso

Fidelidade

Diplomacia

Performa nce

Celebraçã
Celebra
ção
o

Ati tude

Litur gia

Show
Fonte: Ed René Kivitz
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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

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
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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

Guiado por um modelo bíblico
enraizado na identidade de Cristo
como o Bom Pastor

Busca a auto-satisfação e a
auto-referência

Busca a plenitude de vida e a
absoluta dependência de Deus

Glenn Wagner
Igreja S/A

Ministério Pastoral Batista no Brasil
13%
10%
61%
16%
30%

o exercício do pas torado empob receu a vida familiar
a igreja já foi responsáv el 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© fei ta por Lourenço S telio Rega

6

O dilema em ser membro da igreja
ü Membros da igreja = leigos
l Os nã
nã o treinados
l Mã o de obra para mobilizar a inteligê
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 = concepçã
concepção
o do oficialato
l Pastor = primazia // Diá
Diá conos = se rviç
rvi çais ou vigilantes

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

Princípios bíblicos
vs.

Espírito da época
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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
Edificaçã
Edifica
ção
o 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

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
Remuneração
por resultados
Em powerm ent e
centralização
Job-- rotation
Job
Treinamento
on-- the
on
the-- job

Cada templo/pastor têm metas de volume
Salário fixo mais porcentagem da
arrecadação
Autonomia para pastores, mas com
centralização da gestão
A Universal quer sua tropa em movimento
Pastor não precisa saber muita coisa, basta
aprender a exorcizar, tirar coleta, curar, etc.

Os 7 pecados do Ca pital e outr as p ervers ões empr esari ais, Thom az Wood Jr,
São P aulo: M akr on,
on, (1999), pg. 53
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Apresentando os
modelos e alternativas
de igrejas
e ministério

Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l

üIgreja em
Willow Creek

Igreja em Cé lulas

Central em
Fortaleza

Igreja co m
Propósito s

Desen volvimen to
Natu ra l

üJohn Wesley foi üIgreja Batista de üProjeto de

o pioneiro do
“ evangelismo
evangelismo””
(sic) em grupos
üOs quatro
cultos de final de pequenos. No
final do sé
século
final de semana
XVIII Wesley
reú
re
únem
desenvolveu mais
aproximadamente
de 10.000 cé
célul
lulas
as
20.000 pessoa s
(classes ).
Bill Hybels /
ü Divulgador:
Armando Bispo
Ralph W.
(BR)
Neighbour Jr.

üIgreja Batista

Origem – Who is w ho –
Exemplos brasileiros

Saddleback, Sul
Saddleback,
da Califó
Califórnia

üRick Warren
Warren,,
que em 1980
começ
come
çou com
uma famí
famí lia em
sua sala de estar.
Os quatro cultos
de final de final
de semana
reú
re
únem
aproximadamente
20.000 pessoa s.

pesquisa de
Christian A.
Schwartz

ü1.000 igrejas em
32 paí
paí ses e 5
continentes

üNo Brasil o

material do
Desenvolvimento
Natural é
produzido e
divulgado pela
ü1ª Igreja Batista ü1ª Igreja Batista Editora
do Ibes
I bes,, Vila
Evangé
élica
de Sã
São Jos
José
é dos Evang
Velha, ES
Esperanç
Esperan
ça,
Campos
Curitiba, PR
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Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l
A Rede Minis terial
(R M) te m co mo alv o
auxiliar os crentes a
serem F RU TÍ
TÍFER OS e
REALI ZAD OS nu m
signi ficativ o lu gar d e
serv iç
iço. A R M é a 7ª
7ª
estraté
estrat
é gia de 8 pass os:
1 - Estabelecer
relacionamentos
íntegros
2 - Verbalizar a Fé
Fé
3 - Promover encontros
facilitadores
4 - Agregar
Agregar--se à grande
congregaçã
congrega
ção
o
5 - Fazer parte de um
grupo pequeno
6 - Buscar
aperfeiç
aperfei
çoamento prá
pr ático
7 - Servir num ministé
ministério
significativo
8 - Ser um bom
mordomo de Cristo

Igreja em Cé lulas

Definiçã o
Definiçã
Enfoque
Igreja co m
Propósito s

üA Igr eja em

üUma igr eja qu e

Célu las ( IC) é u ma
man eira d e ser
igr eja qu e é
en contr ada no NT.

segue prop ósitos
sabe para ond e v ai
e é com pro metida
com o s id eais
bíblico s

üA Cé
Cé lula é u m a
pequ en a
comu nid ad e crist ã

üCélu la é um estilo
de vid a, n ão u m a
simples r euniã
euni ão
sem anal ( embo ra
no trein am ento isso
fique evid ent e)

ü5 sistem as de
vida d a cé
c élu la

üIgr eja em Cé lula
não é o m esmo qu e
igr eja com c élula

üSeg uindo as 5
missõ
miss
õ es d a igr eja,
temo s o s
propó
prop
ó sito s p ar a a
igr eja:

1. Amar a Deus com
todo o coraçã
coração
o

2. Amar o seu
próximo como a si
pró
mesmo

3. Ir e fazer discí
discípulos
4. Batizar
5. Ensinar obediê
obedi ência

Desen volvimen to
Natu ra l
ü Não é um mé
método ou
est rat égia.
ü Como qualquer
organis mo vivo te m um
desen volvim ento natur al, a
igreja co mo Corpo de
Cristo t em t amb ém u m
desen volvim ento natur al
ü É preciso que h aja a
liberaç
libera
ç ão
ão dos proc es sos
automá
autom
á ticos (n aturai s) de
cre sci mento co m os quais
Deus edificou a igrej a
ü Fator mí
mí nimo –
ilustraç
ilustra
ç ão
ão do tonel
ü Oito marc as d a
qualidade
ü É uma busc a de
princíí pios para as igr ejas,
princ
válidos
independente ment e da
cultura, dire çã
ção
o t eoló
eol ó gica,
ou denominacional
ü O que cada igrej a e c ada
crist ão dev eri a faz er pa ra
obedec er a G rande
Comis s
sã
ão nos dia s de
hoje?

Rede Ministerial
A Rede Ministerial (RM) tem como alvo auxiliar os
crentes a serem FRUTÍ
FRUTÍ FEROS e REALIZADOS num
significativo lugar de serviç
serviço. A Re de Ministerial é a 7ª
7ª
estraté
estrat
égia de 8 passos:
1 - Estabelecer relacionamentos íntegr os
2 - Verbalizar a Fé
Fé
3 - Promover encontros facilitadores
4 - Agregar
Agregar--se à grande congregaçã
congregação
o
5 - Fazer parte de um grupo pequeno
6 - Buscar aperfeiç
aperfeiçoamento prá
prático
7 - Servir num ministé
ministério significativo
8 - Ser um bom mordomo de Cristo
Pessoa s certas ... Nos lugares certos ... Pelas razõ
raz ões certas ...
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Igreja em Cé
Célula

O QUE É UMA CÉ
CÉLULA?
Cristo: o DNA da cé
cé lula
Os cinco sistemas da v ida da cé
c é lula
1. A cé
cé lula é o polegar : t od os os dedos trabalham em conexã
conexã o com
o pole gar. T odos os si stemas em uma cé
cé lula relacionamrelacionam- se a
partir da c
cé
é lula e ret ornam para a cé
cé lula.
2. O treiname nto é o dedo mí
míni mo:
mo : re presenta nd o os fracos nas
cé lulas que devem ser preparad os .
3. A prestaçã
presta çã o de contas é o dedo anelar:
anelar: o ded o a nelar s ugere
responsabilidade . A cé
cé lula tem um si stema de apoio de uns aos
outr os.
4. A lidera nç
nça é o ded o maior : ele re prese nta as pess oas mais
maduras na cé
cé lula, os lí
líderes , os "Pais" (e Mã
Mã es). Estes devem
ser treinad os para cuidar da cé
cé lula .
5. A eva ngeli zaçã
za ção
o é o i ndi cador : o dedo que pega coisas e dá
dá a
direçã
dire
ção.
o. A eva ngeli zaçã
za ção
o é o que dá
dá à cé l ula o se u propó
prop ósito de
cresciment o.

Igreja em célula e Igreja com célula
stá
ü Assi m co mo o cé
c éu está
está distante da terra, u ma igreja co m c élu las e stá

distan te de u ma igreja em c élu las. A igreja com cé
c élu las o ferece muito s
progra ma s pa ra man ter os cristã
cristã os ocupado s. A ig reja e m cé
c élu las fa z co m
que todas as ativi dade s da igreja se encaixe m e m u ma estru tura de
de cé
c é lula s.
Toda s as de mais ati vidades sã
sã o organiza das e m funçã
fun ção
o da cé
c élu la.

ü A cé
c élula é o lugar e m que pessoa s sã
sã o evangeli za das, discipula das, equipadas
para se rvir; é o lugar e m que o s me mbros se e difica m mu tua men te.

ü Por suprir toda s as necessida des bá
bá sicas do cri stã
stã o , a cé
c élula torna

desn ecessá
ecessá ria aquela multidã
multidã o de prog ra mas que existe nas igrejas
tra dicionais. A verdadei ra igreja em cé
c élu las nã
n ã o depen de da existê
existência da
escola bí
bí blica do minical, noite de visitaçã
visita ção
o , culto de o raçã
ra ção,
o, ne m de qualqu er
outra das reuniõ
reuni õe s formai s que enc he m tanto s calen dá
dá rio s da igreja. Ao
to mar o lugar de tudo isso, a cé
c élula se torna , para os cristã
cristã o s, u ma
verdadeira co munida de, u ma “ unida de a mp liada da fa mí
mí lia
lia”” .

ü Uma igreja e m cé
c élu las be m con stituí
stitu í da nã
n ã o sentirá
sentirá nenhu ma necessida de de
man ter ou tro s prog ra ma s. As suas nec essidades funda mentai s sã
sã o pro vida s
dentro da s cé
c élu las.

Ralph W. N eighbou r Jr. , M anual do lí
lí der de cé
c élula,
Curitiba: Mini sté
sté rio Igreja e m Cé
Células, 2 00 0, pg. 1 3.
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Igreja com propósitos
A pergunta errada:
O que fará a nossa igreja crescer?
A pergunta certa:
O que está impedindo o crescimento de
nossa igreja?

A chave para a igreja do século XXI
será a saúde espiritual da igreja, não
o seu crescimento.

Motivaçã
Motiva
ção
o da Igreja
Igrejas dirigidas pela
por
pelas
por
por
por
por

tradição
personalidades
finanças
programas
construções
eventos
sem-igrejas (não crente s)
o qu e os sem-igr ejas q uer em?

Modelo bíblico Uma igreja dirigida por
propó
prop
ósitos

Rick W arren,
arren , Uma igreja com p ropó
rop ó si tos ,
São Paulo: Vida, (19 97), cap . 3
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Igreja com propósitos
Você deve olhar para tudo o que a sua
igreja faz, através da óptica dos cinco
propósitos do Novo Testamento e ver
como Deus deseja que ela seja
equilibrada.

Este modelo requer um processo que
cumpra o propósito da igreja
Nada precede o propósito.
O ponto de partida de cada
igreja deve ser a questão:
por que existimos?

Igreja com propósitos
Seguindo as 5 missõ
missões da igreja,
temos os propó
propósitos para a igreja:

1. Amar a Deus com todo o coraçã
coração
o
2. Amar o seu pró
próximo como a si mesmo
3. Ir e fazer discí
discípulos
4. Batizar
5. Ensinar obediê
obediência
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Desenvolvimento Natural da Igreja
A nossa tarefa não é produzir o crescimento
da igreja, mas liberar o potencial natural que
Deus já colocou na igreja.
Cabe a nós, portanto, manter a resistência do
ambiente tão baixa quanto possível, ou seja,
limitar os fatores de influência tanto
internos, quanto externos ... Assim, o
crescimento da igreja irá acontecer por si
mesmo. Deus faz o que prometeu: Ele dá o
crescimento (1 Co 3.16)

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,
Curit iba: Edi tora Evangé
Evang élica Esp eranç
eran ç a, s. d., pg. 1 4
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Oito marcas da qualidade
1. Lideran
Liderançça capacitadora

2. Ministé
Ministério orientado pelos dons
3. Espiritualidade contagiante
4. Estruturas funcionais
5. Culto inspirador
6. Grupos familiares
7. Evangelizaçã
Evangelização
o orientada para as
necessidades
8. Relacionamentos marcados pelo amor
fraternal
O desenvolvim ento n atur al da igreja, Christian A.
Schwar z,
z, Curitiba, Evang
Evang.. Esper an ça, (1997)

Fator mínimo

Na figura do barril a altura de cada “ripa” indica o nív el da marca
ma rca
de qualida de. A “ri pa” mais cur ta determi na o quanto de água v ai
caber no barril, e, porta nto, indica o “fator míni mo”
O desenvolvim ento n atur al da igreja, Christian A. Sc hwar z,
z,
Curitiba, Evang
Evang.. Esper anç a, (1997), pg. 53.
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Avaliação dos
modelos e alternativas
de igrejas
e ministério

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 aviã
avi ão
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 soterioc
soteriocê
ê ntrica
ntrica..
Por isso mesmo, geralmente a missã
miss ão da
igreja é orientada para a evangelizaçã
evangelização
o e nã
não
na miss
missã
ão integral
Quais seriam os riscos de cada modelo para
o futuro da igreja?
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Quais os riscos de cada
modelo/alternativa ?!?!
üUma igreja e m cé
cé lula nã o desintegraria uma
comunhão geral da comunidade?
comunhã
ü Uma igreja por propó
propósito nã o seria uma APO
( Administra
Administraçã
ção
o Por Objetivos)
Objetivos) eclesiá
eclesiá stica /
uma corporaçã
corporação
o e m vez de comunidade?
üA Rede Ministerial n ão geraria uma estrutura
verticalizada com base nas especificaçõ
especifica ções
es
dos dons e bolsõ
bolsões de dons (feudos?), e m
que as pessoas diriam este nã
n ão é o meu dom,
não conte comigo
comigo?
?

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 nã
n ão é
o meu dom,
esta nã
n ão é a
minha paixã
paixão,
esta taref a nã
n ão
é comigo
comigo..

Uma igreja
em cé
célula
n ão
desintegraria
uma
comunhã
comunh
ão
geral da
comunidade?

Igreja co m
Propósito s

Alguns riscos
Desen volvimen to
Natu ra l

üUma igreja por

üFoco na estrutura, no

prop ósito nã
propó
n ão
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 exatidã
exatid ão?

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

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

Um exer cí
cí cio: aliste nu m p ap el à parte os risco s qu e vo cê
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.
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Não seria mais útil primeiro
buscar os princí
princípios por trá
trás da
vida da igreja – a anatomia da
igreja - para depois traç
traçar um
modelo de igreja/ministé
igreja/ministério e
cada um contextualizaria esse
modelo conforme a visã
visão local?

Modelos e princípios
Enq uanto o pr oced iimento que se ba seia
numa igreja -mode lo
chama--se i mitaçã o,
chama
o, o
proce dime nto basea
basea-do em p rinc íp ios com siste em do is pas sos:
deduç ã o e a plicaçã 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 nça, ( 19 97 ),
pg. 17 .
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Como tudo começou?
O reino de Deus (desde o Éden)
-

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

Então, por que estamos aqui?

Como tudo começou?
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.
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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 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.

A igreja e o reino de Deus
•
•
•
•

A igreja nã
não é uma opçã
opçãoo ou alternativa
A igreja é a agê
agê ncia 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, nã
não o templo!!!!!

Afinal, para que existe a
igreja???
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Missão
Tridimensional
da Igreja
Para que
existe a igreja?

mestre, administrador,
líder, conselheiro,
diáconos, assistente
social, pastor
pastor--mestre,
etc.
Pastor-mestre,
Pastorprof eta, (músico),
etc.
Evangelista, missionário, todos os crentes
como testemunhas; assistente social

Lourenço Stel io Rega©

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
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 comunhã
comunhã o

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©
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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

Efésios 4.11

1 Pedro 4.104.10 -11; 5.2

Profe cia

Profe cia

Profe tas

Profe tas

Falar (oráculos)

Minis tério (diác
(diác.. 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

-

-

Operação Milagres

Operação Milagres

-

-

Discern.. Espíri tos
Discern

-

-

-

Variedade Línguas

Variedade Línguas

-

-

Interpr. Línguas

Interpr. Línguas

-

-

-

Apóstolos

Apóstolos

-

-

-

Pas torestores - (Mestres)

Pas tores(Presb
tores( Presb//Bp )

A dinâ
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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Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l
Tornar pessoas
descrentes e m
verdadeiros e
frutíí feros
frut
discíí pulos de
disc
Jesus Cristo
(Missã
(Miss
ã o da Igre ja Batista
Central de F ortaleza)

Foco:
evangelizaçã
evangeliza
ção
o
pessoal

Igreja em
Células

Miss ã o da Igrej a
Missã
Qual o foco?

Igreja c/ P ropó sitos

Desen volvimen to
Natu ra l

Uma igr eja co m
propó
prop
ó sito é co mpro m eetida em cump rir as cinco
A cé
célula deve se miss
missõ
õ es (pr opó
opó sito s) qu e
multiplicar pela Cristo ord enou à sua
evangelizaçã
evangeliza
ção
o
igr eja:
Glor ificar à ad or açã
ação
o
Missã
Miss
ã o à ev ang elismo( sic)
Memb resiaà
resiaà co munh ão
Maturidad eà
eà discipulado
Ministé
Minist
ér io à servi
serviç
ço
Nossa m issã
iss ão é
evang eliz ar o m undo

Foco na
evangelizaçã
evangeliza
ção
o

Foco:
Foco: discipulado
multiplicaçã
multiplica
ção
o de b ásico
células

Discipulado,
multiplicaçã
multiplica
ção
o
Culto inspirador
(5ªª marc a da
(5
qualidade)

Foco: nos
processos
funcionais da
estrutura

Nenh um d os m odel os c om preen de a missã
missão da i grej a à luz da mis sã
são de Jes us e d o rein o de Deu s.
Desco nhece m o co nceito de missã
missã o in tegral da i grej a, pois es tã
tão v olta das a penas para se u pr ópri o
crescimen to nu mé
méric o. Nã
Nã o dese nv olv em o co ncei to de mi ssã
ssão no mu nd o, m as ape nas de resga te
dos perdi dos para q ue sej am tira dos do m un do e se integre m as co m uni dades cris tã
tãs l ocais.

Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l
üCorpo d e C risto.

Igreja em Cé lulas
üFam ília de Cristo
üCongrega
Congregaçã
ção:
o: é o

üHá u ma
diver sid ad e n o
corpo d e Cr isto
plan ejad a p or D eu s

agrup amento d e
cé lulas
üA reuniã
reuni ão d e
todos é a
celebr açã
ação
o

üUma igr eja qu e se

üUma mud an ç a

envolve com a
REDE MIN IST ERIAL
deve estar d isp ost a
a flexib ilizar sua
est rutur a d e
minist ério s e seu
quadr o d e lí
líd er es e
voluntá
volunt
ár io s

rad ical ser á
requ er ida n a
est rutur a e vid a d a
igr eja H á o an o d a
tran siçã
si ção
o

Como vê
vê a igreja? Será
Ser á
preciso alterar a estrutura
da igreja?
Igreja co m
Propósito s

Desen volvimen to
Natu ra l

üA igr eja existe

üA igr eja é um

par a co municar a
Palavr a de Deu s.
üSomo s
emb aixador es d e
Cristo e no ssa
missã
miss
ão é
evang eliz ar o
mundo
üSer
Será
á pr eciso
rep lan ejar a ig reja

organ ismo vivo qu e
natur almente
desenvo lve se o s
processo s natu rais
de cr escim ento sã
s ão
lib er ado s

üÉ po ssí
ssível p artir
da atu al estrutur a
que ser á
diagn ost icad a. A
Editor a ofer ece
assesso ria

Quase todo s os mo delos pr essu põ
põem alt er açã
a ção
o r adical da estrutu ra eclesi
eclesiá
ást ica: d o
“dep art am ent alismo”
alismo” p ar a os pro cesso s fun cionais.
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Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l
A cada crente foi
dado por Deus
uma funçã
fun ção
o
SINGUL AR a ser
desempenhada

üPessoa s certas
...

üNos lugares
certos ...

üPelas razõ
raz õe s
certas ...

Igreja em Cé lulas

Com o v ê os membros
da igrej a? (“
(“leigos
leigos”
”)
Igreja co m
Propósito s

Desen volvimen to
Natu ra l
üIntegr ad as no

üCada crente é

Deus quer:

um ministro para
fazer o serviç
servi ço
cristã
crist
ão

1. que as p esso as

sejam m embr os d e
su a famí
famí lia
2. que sejam
modelo s d e seu
cará
át er
üDevem seguir a car
maturidade – at
até
é 3. que sejam
ministro s de su a
o ponto de que
graç
gra
ça
ela esteja
4. que cad a cr ente
comprometida
com as atividades tenha u m m inist ério
5. que cad a cr ente
do Reino
seja um m en sageiro
de seu amo r

processo d e vid a
natur al, como
cé lulas d e u m cor po
üRelacion am ento s
marcado s p elo
amo r fr aternal
(8ªª m ar ca de qualidad e)
(8

üLideran ç a
capacit ador a
(1ªª m ar ca de qu alidade)
(1

üEsp iritu alid ad e
contagiante
(3ªª m ar ca de qu alidade)
(3

üGrupo s f am iliares
(6ªª m ar ca de qu alidade)
(6

Tod os os m odel os v êem as pesso as co mo mã
mã o de obra para a es trutura eclesiá
eclesiá stica e a rede de
minis té
térios para se u pr óprio crescim ento n u mé
mérico e qual itativ o. José
José d o Egi to seria co nsidera do u m
péssim o mem bro de q ualq uer u ma destas i grej as, pois nã
não se enc aixaria na re de de mi nisté
nistéri os nem
na estr utura funci onal da igrej a local.

Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l
ü Os don s
espir ituais sã
s ão
capacit açõ
ações
es
especiais
distr ibuí
ibuí das a cad a
cr ente p elo Espí
Espí rito
segundo o d esí
esígn io
e a g raç
ra ç a d e D eu s,
visando o b em
comu m do Co rpo
de C risto.
ü Deu s d esig nou
cada parte do cor po
par a t er um
relacion amento
interd ep end ent e
com as dem ais
part es do C orpo

Igreja em Cé lulas
Os membros do
rebanho devem
assumir total
responsabilidade
pelo exercí
exercí cio
apropriado dos
seus dons
espirituais

Igreja co m
Propósito s

Com o v ê os dons e
ministé
minist
é rios ?
Desen volvimen to
Natu ra l

Os dons sã
são
O ministé
ministério deve
dados por Deus ser orientado por
e devem ser
dons
descobertos por (2
(2ªª marca da q ualida de)
cada crente

Os dons e minist érios s
sã
ão vis tos co mo fer ra m entas p ar a faz er a má
máquina e cle siá
si á stica fun cionar. N enhum dos
modelos de sen volve u ma vi s
sã
ão ad equada d a voc aç
aç ão,
ão, pois, como já
j á diss e, nã
n ão est ão inter es sado s em esp alhar os
crist ãos pa ra se rvir no mundo, como Jo sé
sé do Egito, ma s apen as e m r ec ruta r pes soa s que fa ça m a e strutu ra
ecle siá
si á stica fun cionar.
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Novos Modelos de Igrejas
Rede Ministeria l

ü Um dos dons,
serve para o
aperfeiç
aperfei
çoamento
dos santos
ü O dom de
pastor é a
capacitaç
capacita
ç ão
ão
divina para nutrir,
cuidar, guiar o
povo à
maturidade
espiritual e a ser
como Cristo

Com o v ê o pastoreio?

Igreja em Cé lulas

Igreja co m
Propósito s

Desen volvimen to
Natu ra l

Deus deu dons à
lideranç
lideran
ça da
igreja com o
propó
prop
ósito de
treinar os leigos
para fazerem o
serviç
servi
ço cristã
cristão

ü Pastores sã
s ão os
principais agentes de
mudanç
mudan
ça par a lidar
com os problem as
em nossa sociedade.
ü Pastoreio é o
trabalho do lí
líder
como de um surfista
experiente, que deve
reconhecer as ondas
do Espí
Espírito de Deus e
pegá
peg
á- las
las,, n ão é sua
responsabilidade
criar essas ondas,
mas r econhecer
como Deus está
est á
atuando no mundo e
unir-- se a Ele nessa
unir
jornada

O dom de pastor
é a capacidade
especial que
Deus concede a
alguns membros
do Corpo de
Cristo, que os
capacita a
assumir, a longo
prazo, a
responsabilidade
pelo bem
espiritual de um
grupo de cristã
cristãos

Todos desenvolv em o p asto reio p rio rit ariam ent e atr avé
av é s d e p equ eno s grupo s.

Crescimento da igreja

O que isso?
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Crescimento ou edificaçã
edificação
o 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).

O crescimento na ló
lógica do
mercado e na ló
lógica do reino
Lógica do Mercado
Lógica do Reino
Faça 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
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DESENVOLVIMENTO
TIPOS DE CRESCIMENTO DA IGREJA
QUANTITATIVO

QUALITATIVO

ORGÂ
ORG
ÂNICO

numérico

doutrinal

convivencial

geográfico
étnico

vivencial
operacional

influência social

Lourenço Stelio Rega©

Qual é a estratégia de ação
da igreja?
D I S C I P U L A D O !!!
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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 Bíblia juntos
Levar a cargas
uns dos outros
Partilhar a vida

Companhei ris mo

DISCIPULADO

é

Transfusão
vivencial
Vidas
formando vidas
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DISCIPULADO
TRANSMITE a pessoas fi
fiééis e capazes para també
também
instruir a OUTROS (2 Tm 2.2)

PAULO

TIMÓTEO

OUTROS

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

CRISTO

PAULO

OUTROS

Comparando
os
modelos de igreja
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Novos Modelos de Igrejas

Com o v ê o crescimento
da igrej a?

Rede
Ministe rial

Igreja em
Células

Igreja c/ P ropó sitos

Devemos servir
para glorificar a
Deus e edificar
os outros

É conseguido
pelo trabalho de
“ evangelismo
evangelismo””
(sic) e
multiplicaçã
multiplica
ção
o das
células

ü Pergunta err ada:
ada: o que

fará a nossa igreja
fará
crescer?
ü Pergunta certa:
certa: o que
está
est
á imp edindo o
crescimento de nossa
igreja?
ü A chave par a a igr eja
do sé
século XXI será
será a
saú
sa
úde espiritual d a igreja,
não o seu crescimento.
ü Quando congregaçõ
congregações
es
estã
est
ão saudá
saudáveis, elas
crescem como Deus
determinou. Igrejas
saudá
saud
áveis nã
não necessitam
de atrativos para
crescer em. Elas cr escem
naturalmente.

Desen volvimen to
Natu ra l
É natural se
liberarmos os
processos
naturais de
crescimento

As m elhore s propost as sã
são da Igr eja co m Propó
Prop ó sito (S
(S addleba ck V alley)
alley) e do Des envolvi mento Natu ral: organi smo s
vivos c re sc em n atur alment e de sde que s audá
aud á veis. M as t anto a Saddleb ac k Valle y co mo a Willow Cree k utilizam as
est rat égias de ma rk eting religioso, o que implica o perigo de a rtificializa
rtificializa r o cr es cim ento.

Embora haja reuniões de igrejas
que adotam o mesmo modelo para
troca de experiências ... nenhum
dos modelos contempla a
cooperatividade em igrejas
locais.
A identificação entre as igrejas poderá
deixar de ser a filiação
denominacional/doutrinária,
denominacional
/doutrinária, para ser a
partir do modelo adotado ...
Que mudanças isso provocará no futuro
próximo?
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Modelo G -12

Encontros/Retiros

Quebrando Maldições
Célula Alfa

Pré--encontro
Pré

Veja texto distribuído

Por que nã
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 (distâ
(distâ ncia entre os dois tril hos) nos 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 agõ
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 tâ
tâ ncia 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?
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Por que nã
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 sã
s ã o fabrica dos
pela Thiok ol,
ol, em Utah
Utah.. Os engenheir os que os proj etaram queriam
fazê
faz
ê -lo mais largo, poré
poré m ti nha m a limitaçã
limita ção
o 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. Conclusã
Conclus ã o: 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.

Para pensar
ü
ü
ü
ü

A igreja é mais do que organização
A igreja é mais do que ativi dade/trabalho ou evento
A igreja é mais do que estatística
Muito do que é igreja é difícil de mensurar, pois trabalhamos
com vi das (que são variáveis nãonão-lineares)
ü A porta do céu é estreita (Mt 7.13,14)
ü Pensar em crescimento/desenvol vimento da igreja em termos
do NT em vez da lógica do mercado/ pragmatismo
ü É preciso cuidado para evitar a autoauto -confiança em nossas
capacidades deixando de lado o poder de Deus
ü Se a obra é de Deus, precisamos seguir seus princípios
ü Mudanças no rumo da igreja devem ser feitas sem traumas e
di visões (ciclo de vi da de projetos - curva do sino / sigmóide)
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Web-site:
www.etica
www.
etica.pro.
.pro.br
br
E-mail:
rega@etica
rega@
etica.pro.
.pro.br
br

Muito Obrigado !

Lourenço Stelio Rega
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