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As igrejas são 
uma mistura de 
treliça e videira



A treliça é a 
estrutura e 
infraestrutura da 
igreja para se obter, 
nutrir e manter a 
membresia



A videira é a 
membresia, são as 
pessoas salvas, 
capacitadas e 
nutridas em Cristo.



É trabalho de videira pregar o 
evangelho de Jesus Cristo no poder 
do Espírito Santo; ver pessoas 
convertidas, mudadas e crescendo 
para a maturidade nesse 
evangelho. Essa é a obra de 
plantar, regar, fertilizar e cuidar da 
videira.



Igrejas precisam de uma 
estrutura de apoio para a obra 
que desenvolve. À medida que o 
ministério cresce, a treliça, que é 
a estrutura, precisa de certa 
atenção. Administração, finanças, 
infraestrutura, organização e 
liderança. Nesse sentido, bons 
obreiros de treliça são 
inestimáveis.



VIDEIRA

Quando o trabalho de treliça predomina 
sobre o trabalho de videira

O GRANDE PROBLEMA

PROGRAMAS

EVENTOS
ASSEMBLEIAS

REUNIÕES

CARGOS

A obra de videira recai sobre poucos.

ENSAIOS



“Quando a igreja está nesta 
condição, então, há toda chance 
de que a videira fique parecendo 
cansada. As folhas são menos 
verdes, as flores são menos 
abundantes, e já faz algum 
tempo que não se veem novos 
brotos...
(pág. 14-15)



O pastor continua trabalhando 
intensamente, sentindo-se 
sobrecarregado, pouco 
apreciado e desencorajado pelo 
fato de que sua obra fiel a cada 
domingo parece não produzir 
muito fruto...
(pág. 14-15)



De fato, ele sente que gostaria 
de fazer mais para ajudar e 
incentivar outros a se 
envolverem na obra de videira, a 
obra de regar, plantar e ajudar 
pessoas a crescerem em Cristo...
(pág. 14-15)



Mas a verdade triste é que na 
maioria das vezes recai sobre o 
pastor a organização da maior 
parte da treliça – rol de membros, 
propriedades e questões de 
prédios, comissões, finanças, 
orçamento, supervisionar o 
escritório da igreja, planejar e 
administrar eventos. Não há 
tempo suficiente.(pág. 16-17)



A obra de videira é pessoal e 
exige muita oração. Exige 

que dependamos de Deus e 
abramos a boca para falar a 
Palavra de Deus, de alguma 

maneira, para outras 
pessoas.

Por que a treliça
predomina

sobre a videira?

1. 



A obra de treliça parece mais 
impressionante do que a 
obra de videira. É mais 

visível e estrutural. Podemos 
apontar alguma coisa 

tangível e dizer que fizemos 
algo.

Por que a treliça
predomina

sobre a videira?

2. 



A concentração na obra de 
treliça deriva-se de uma 

visão institucional do 
ministério cristão. É muito 
possível Igrejas se darem 

totalmente à manutenção de 
sua instituição.

Por que a treliça
predomina

sobre a videira?

3. 



Isto tende a acontecer 
especialmente quando ficamos 

mais velhos. Começamos a 
ficar cansados da obra de 

videira e assumimos mais e 
mais responsabilidades 

organizacionais.

Por que a treliça
predomina

sobre a videira?

4. 



A Videira e o Ministério
entendendo o papel de cada um discípulo











O trabalho de videira deve predominar 
sobre o trabalho de treliça

O IDEAL BÍBLICO

PROGRAMAS

EVENTOS
ASSEMBLEIAS

REUNIÕES

CARGOS

Sob pena de sacrificar a videira.

ENSAIOS
VIDEIRA



A Videira e a Grande Comissão
entendendo o papel de cada um discípulo no corpo



19"Portanto, ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo;"
20"ensinando-lhes a obedecer a
todas as coisas que vos ordenei; e eu
estou convosco todos os dias, até o
final dos tempos."

A GRANDE
COMISSÃO

E A
VIDEIRA

Mateus 28.19-20: 



A VIDEIRA E A COMISSÃO

indobatizando
façam

discípulos
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A VIDEIRA E A COMISSÃO

A grande comissão não é 
fundamentalmente sobre 
missões em algum lugar de 
outro país. É uma comissão que 
torna o fazer discípulos a 
agenda e a prioridade normal 
de cada igreja e de cada 
discípulo cristão.



D. A. Carson
“A ordem é dada pelo menos aos 
onze, mas aos onze em seu papel 
como discípulos (v.16). Portanto, 
eles são paradigmas para todos 

os discípulos... Cumpre a todos os 
discípulos de Jesus fazerem de 
outros aquilo que eles mesmos 

são – discípulos de Jesus.”



A VIDEIRA E A COMISSÃO

O alvo do ministério cristão é 
muito simples e, até certo 
ponto, mensurável. Esse alvo 
responde à pergunta: estamos 
fazendo e nutrindo verdadeiros 
discípulos de Cristo?



A VIDEIRA E A COMISSÃO

É comum a tendência da igreja 
em direção ao institucionalismo
e à secularização. Quando isso 
ocorre, o foco muda para a 
preservação de programas e 
estruturas tradicionais, e se 
perde o alvo do discipulado.



A VIDEIRA E A COMISSÃO

O mandato de FAZER 
DISCÍPULOS é o critério que 
determina se nossa igreja está 
engajada na missão de Cristo.



A VIDEIRA E A COMISSÃO

Estamos fazendo verdadeiros 
discípulos de Jesus Cristo? 
Nosso alvo não é fazer membros 
de igreja, e sim verdadeiros 
discípulos de Jesus. Ou, 
retornando à metáfora – nosso 
alvo é dar crescimento à videira. 



Mentalidade Discipuladora
mudanças de filosofia de ministério



As estruturas não fazem o 
ministério se desenvolver, assim 
como a treliça não dá 
crescimento à videira, [...] a 
maioria das igrejas precisa fazer 
uma mudança consciente do 
estabelecimento e manutenção 
de estruturas para o crescimento 
de pessoas que são discípulos que 
fazem discípulos de Cristo.(pág. 23)



MUDANÇAS DE FILOSOFIA MINISTERIAL

1. Do realizar programas para o edificar pessoas;
2. Do realizar eventos para treinar pessoas;
3. Do usar pessoas para o promover crescimentos de pessoas;
4. Do preencher lacunas para o treinar novos obreiros;
5. Do resolver problemas para o ajudar a pessoas a progredirem;
6. Do prender-se a ministério ordenado para o desenvolver liderança de equipe;
7. Do focalizar-se em cargos de igreja para o formar parcerias de ministério;
8. Do depender do treinamento de instituições para o estabelecer treinamento 
local;
9. Do focalizar-se em pressões imediatas para objetivar a expansão de longo 
prazo;
10. Do engajar-se em administração para o engajar-se em ministério;
11. Do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. 



Todo cristão é, ou deveria ser

um trabalhador de videira



A ESSÊNCIA DO MINISTÉRIO CRISTÃO

1. PROCLAMAR

Falar a Palavra

Pregar

Ensinar

Evangelizar

Discipular

2. ORAR

Clamar a Deus para que 
derrame seu Espírito a fim 

de tornar eficaz sua Palavra 
no coração das pessoas.



Todo cristão é um missionário com a 
responsabilidade de falar a Palavra de Deus e 
orar visando ao crescimento da videira. Esse é 
um trabalho não de poucos, mas dos muitos!



6 E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com 
a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação.

7 Dessa forma, tende vos tornado modelo para todos os crentes na 
Macedônia e na Acaia. 8 Pois, a partir de vós, não somente a palavra do 
Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em 

Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais 
falar sobre isso.

9 Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre 
vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao 

Deus vivo e verdadeiro, 10 esperando do céu seu Filho, a quem ele 
ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.

1 Tessalonicenses 1.6-10: 



Os primeiros crentes foram envolvidos 
inevitavelmente neste movimento dinâmico, 
inspirado pelo Espírito, e não puderam evitar 

a “evangelização”, mesmo se tivessem 
desejado isso.



A videira cresce, tanto em número de folhas 
quanto em qualidade e maturidade, por 
meio da Palavra e do Espírito quando a 
verdade de Deus é ouvida e o Espírito a 

torna eficaz no coração das pessoas.



Todos nós fazemos a nossa parte em ajudar a 
videira a crescer, por meio de falarmos 

diligentemente a Palavra, sempre e como 
pudermos.



Todos nós fazemos a nossa parte em cooperação com a missão de fazer discípulos

LAR CONGREGAÇÃO COMUNIDADE

Um a Um Ler a Bíblia e orar com os filhos.
Ler a Bíblia e orar com o cônjuge.
Escreve mensagens e e-mails aos 
parentes.
Fazer com que a Bíblia influencie 
conversas diárias.

Acompanhar um novo crente 
(estudo bíblico básico, etc.).
Ler a Bíblia e orar com outra 
pessoa.
O “ministério do auditório”.
Acompanhar visitantes e novos 
frequentadores.

Convidar pessoas para eventos 
evangelísticos.
Distribuir literaturas, panfletos e 
sermões.
Dar seu testemunho pessoal.
Evangelização por amizade.
Conversas informais (para responder 
perguntas comuns).

Pequenos
Grupos

Leitura bíblica e oração em família. Reunir-se com um PG para oração 
e estudo da Bíblia.
Ensinar na EBD ou ao grupo de 
jovens.
Grupo de homens ou de mulheres.

Evangelização baseada em grupos 
pequenos (cursos, etc.)
Ensinar Escritura em aulas nas 
escolas.

Grupos
Maiores

Inserir conteúdos cristãos em 
aniversários (compartilhar um 
versículo bíblico e orar).

Pregar ocasionalmente.
Dar um testemunho e/ou 
encorajamento.
Liderar os cânticos.
Ler a Bíblia.

Fazer uma palestra evangelística ou 
dar testemunho (num café da manhã 
de homens ou mulheres)



VAMOS ORAR


