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COMO IMPLANTAR UMA IGREJA NA SUA COMUNIDADE
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POR QUE VALORIZAMOS A PLANTAÇÃO DE IGREJAS?
QUATRO FASES PARA A PLANTAÇÃO DE IGREJAS
A VISÃO E A EQUIPE
DA VISÃO PARA O LOCAL
ENCONTRE PESSOAS RECEPTIVAS
EVANGELIZE OS NÃO CRENTES
DISCIPULE AS PESSOAS E CRIE UM GRUPO DE BASE
A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA
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LIÇÃO

1
POR QUE VALORIZAMOS A PLANTAÇÃO DE IGREJAS?
Texto temático: “Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo”. (Mt 28:19).
,

I

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

"Uma igreja sadia e obediente assemelha-se a
uma planta que cresce e se reproduz
infinitamente" (Dr. George Patterson).
Não são poucos os líderes que estão perdendo a empolgação e os
grandes e incalculáveis benefícios de plantar uma igreja. As melhores e
mais salutares igrejas ainda estão para ser plantadas, por isso, o teor desta
apostila vai ajudar significativamente as pessoas que pretendem ser
plantadores de igrejas.
x Você é do tipo que se fascina diante de um
desafio?
x Você é do tipo de pessoa que gosta de
iniciar um projeto do zero?
x Você é uma pessoa que gosta de gente?
x Você gosta de trabalhar em equipe?
Se você respondeu "SIM" a essas quatro perguntas, então,
considere-se um candidato em potencial para plantar igrejas.
Você será desafiado a considerar seriamente, e sob muita oração, a
maravilhosa ação de plantar novas igrejas.
Nosso profundo desejo é de encorajamento aos pastores e lideres
que desejam se envolver no maravilhoso ministério de plantação de
igrejas.
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OBEDIÊNCIA À GRANDE COMISSÃO

Valorizamos a plantação de novas igrejas porque cremos que é o
meio mais eficiente de evangelização que existe na face da terra. É através
da plataforma de plantação de igrejas que melhor edificamos o corpo de
Cristo, equipamos obreiros e multiplicamos Iíderes.

Valorizamos a plantação de todo o tipo de igreja a fim de atingir todo
o tipo de pessoas. Não estamos fechados em apenas um "modelo" de
plantação de igreja.
Valorizamos plantação de igrejas que desenvolvem alicerces sadios
e bíblicos. Não encorajamos plantação de igrejas apenas visando
crescimento numérico, mas encorajamos uma analise de avaliação anual
usando instrumentos próprios de avaliação a fim de proteger a saúde do
corpo.
Valorizamos a plantação de igrejas que irão crescer e fazer
melhores discípulos. Cremos que igrejas sadias irão crescer e se
reproduzir em novas igrejas assemelhando-se ao processo natural e sadio
da vida humana. Valorizamos igrejas que se multiplicação em numero e
qualidade. Cremos que igrejas maduras irão reproduzir muitas filhas,
netas e bisnetas.

III

IGREJAS SADIAS E REPRODUTORAS

É incrível quanta tempo, energia e aflição podem ser evitados
através de um simples planejamento básico. Algumas igrejas fracassam
no seu propósito de plantação em função de um pobre, displicente e
inconseqüente planejamento. A plantação de uma igreja, de muitas
maneiras assemelha-se a um planejamento familiar.
Algumas famílias planejam os seus filhos, outras enfrentam
gravidez inesperada. Seja qual for o caso, a realidade é que a maioria das
pessoas tem a mesma quantidade de tempo para se prepararem antes da
chegada do bebe.
Quanto à chegada do bebe, seria muita imprudência se os pais não
tivessem devotado o tempo e a energia necessária para se prepararem
mental, física e emocionalmente para este importante evento. Bebes
precisam de fraldas, alimentação adequada, tempo, cuidado e atenção,
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