
A REVOLUÇÃO

SIMPLES

MÓDULO 1 -
AULA 5

Parte 
A

SIMPLES
ALINHAM
TO

A REVOLUÇÃO DO

SIMPLESSIMPLES
ALINHAMEN



Definição
SIMPLES

“ Simples : 
desdobrado desdobrado 
não  constituído

substâncias  
complexidade

dificuldade.”

Definição
SIMPLES

: que não é duplo ou  
desdobrado em muitas partes, desdobrado em muitas partes, 

constituído de partes ou
substâncias  diferentes, sem 

complexidade ou
dificuldade.”



Definição de igrejas

Uma igreja 
organizada  

processo  objetivo processo  objetivo 
estratégico 

pessoas 
estágios  

“Igreja ocupada 

Definição de igrejas simples

igreja simples é 
organizada  em torno de um 

processo  objetivo e processo  objetivo e 
estratégico que conduz  as 

pessoas através dos 
estágios  do crescimento

espiritual.
ocupada sendo igreja”



“Propor um retorno

PROPÓSITO DO
LIVRO:

“Propor um retorno
ao processo de
Deus de fazer
discípulos .”

retornoretorno
de

fazer



UMA GRANDE
DESCOBERTA:

“...descobriram que as igrejas mais  
saudáveis nos Estados Unidos
tendiam  a ter um processo 

discipulado  simples. Elas discipulado  simples. Elas 
tinham CLAREZA sobre o  

PROCESSO e intencionalmente  
conduziam os cristãos por

Estavam FOCADAS nos 
elementos do  processo e 

ALINHAVAVAM toda
congregação neles.”

Pesquisas com 400 igrejas.

mais  
Unidos

processo de 
discipulado  simples. Elas discipulado  simples. Elas 

o  
intencionalmente  

ele.
nos 

e 

igrejas.



Elementos essenciais 
uma  igreja simples e
discipuladora:

Em torno 
Deus.

essenciais de 

torno da missão de
Deus.



O QUE
É?





Vivei, acima de tudo, 
evangelho de Cristo, 
ver-vos  ou estando 

tocante a vós  outros, tocante a vós  outros, 
em um só espírito,  

lutando juntos pela 

Filipenses

tudo, por modo digno do  
Cristo, para que, ou indo 

estando ausente, ouça, no 
outros, que estais firmes outros, que estais firmes 

espírito,  como uma só alma, 
pela fé  evangélica;

Filipenses 1.27



Rogo -vos, irmãos, pelo 
Senhor  Jesus Cristo, 
mesma coisa e  que mesma coisa e  que 

divisões; antes, sejais  
unidos, na mesma disposição  

no mesmo

1Coríntios
1.10

pelo nome de nosso 
Cristo, que faleis todos a 

que não haja entre vós que não haja entre vós 
sejais  inteiramente 
disposição  mental e 

mesmo parecer.

1Coríntios



Alinhar é maximizar 
de  cada um discípulo em de  cada um discípulo em 

torno de um  
simples de discipulado

maximizar a energia 
discípulo em discípulo em 

um  processo 
discipulado .



Alinhamento é
de todos osde todos os
equipe em torno
processo simples

a organização
ministérios eministérios e

torno do mesmo
simples .



Alinhamento do 
significa  quesignifica  que

depar tameministeriai
s

se subm

relaciona
m
geral.

ao

do processo 
todos ostodos os

amentossubm etem e se

mesm o
proces s

o



O alinhamento
igreja inteiraigreja inteira
caminhando
direção e
maneira .

garante que a
inteira estáinteira está

na mesma
da mesma



Quando o
ocorre, todosocorre, todos
processo simples
engajados nele
espelha e espalha
processo geral

alinhamento
todos abraçam otodos abraçam o
simples e estão

nele. Cada um
espalha esse

geral em sua área.



A
pesqui

sa

apont
usimples

pratica
o
luintencionalmentsa pratica

m o.
lu
m

cada
membr

o

intencionalment
e  
desalinha mento

e
d

ministério abrace 
processo  ministerial

to qu e as
igrejaso

alinhamentlu ta par
Ela

s  fugiralinhament
o.
lu ta
m

par
a

s  fugir
do  

para
qu

e

insistem
equipe e

cadaministério abrace e execute seu 
processo  ministerial simples.



Alinhame nt
oo
=Unidos

na  
mesma  
direção

JES
US



Sem alinhamento (unidade) 
pode ser  uma multi

ministérios. Osestão empol gministérios. Os
ministérios esp ecífic o

não

estão empol g

identifica com a igreja
estão comprometidos
filosofia de ministério
mesmos espaços, recursos,
agendas .

(unidade) uma igreja 
multi dão de sub

líderesgados som ente comlíderes
os.A equ ipe
gados som ente com

seus
seigreja como um todo, mas

comprometidos com sua própria
ministério e competem pelo

recursos, voluntários e



Uma igreja em que
(unidade) não se sente
Sente-se mais comoSente-se mais como
abriga uma variedade
ministérios . Sem alinhamento
as igrejas se dividem
sofrem . E o mundo assiste
isso acontece . Sem
complexidade é certa,
simples .

que falta alinhamento
sente como um corpo .

como um prédio quecomo um prédio que
variedade enorme de

alinhamento (unidade)
dividem e os ministérios

assiste enquanto tudo
Sem alinhamento a

certa, não há como ser



Nos momentos finais
ele estava preocupado
No jardim orou paraNo jardim orou para
fossem “UM” .

(João 17.21).

finais da vida de Jesus
preocupado com unidade .

para que os discípulospara que os discípulos



Unidade reflete a glória
Deus porque Deus
para que os discípulos
íntimos, unidos e
trindade divina – Pai,

glória e o caráter de
Deus é um. Jesus orou

discípulos fossem
alinhados como a

Pai, Filho e Espírito .



Unidade não só reflete 
caráter de  Deus ,

capta amundo . As pessoascapta amundo . As pessoas
unidade : (João 17.22-23

reflete a glória e o 
como também
atençãodopessoas são atraídas pelaatençãodopessoas são atraídas pela

23).



Paulo encorajou a
“completai a minha alegria,
mesma coisa, tenhaismesma coisa, tenhais
unidos de alma, tendo
(Filipenses 2.2).

A unidade é poderosa
É maravilhosa . É
essência do alinhamento

a igreja à unidade :
alegria, de modo que penseis a

tenhais o mesmo amor, sejaistenhais o mesmo amor, sejais
tendo o mesmo sentimento”

poderosa . Ela é magnética .
impactante . Ela é a

alinhamento .
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O quê é ser uma igreja
simples?

• Relacionamento íntimo 
Deus,

• Comunhão com 
• Serviço e influência 

cristãos.

Relacionamento íntimo com

Comunhão com os outros,
influência aos não



Conexão
com  
Deus

Conexão
com  os
outros

Ministrar
às  
pessoas

Compartilhar
o

evangelho



Não é suficiente un
aigrejaem torno do
mesmo  propósito mesmo  propósito 

(o quê?) , mas elaprecisa estar  
também com

o

alinhad
a  
mesm
o

processo
(como?) .

unir

propósito propósito 
alinhad

mesm JES
US



Há uma relação significativa
vitalidade deuma igreja e o

alinhamento.  malinhamento.  m
a energia
tod os

selecionar líderes em
exigir prestação de contas,
mesmo processo em
os líderes em torno
que novos ministérios
processo .

significativa entre a

maximi zar
Se

queremomaximi zar
de

queremo
s  é

necessár
io

em torno do processo,
contas, implementar o

em todas as áreas, unir
o processo, e garantir

ministérios encaixem no



Há uma relação significativa
vitalidade deuma igreja e o

alinhamento.  malinhamento.  m
a energia
tod os

selecionar pessoas em
exigir prestação de contas
mesmo processo em
as pessoas em torno
garantir que novos
encaixem no processo

significativa entre a

maximizar
Se

queremomaximizar
de

queremo
s  é

necessár
io

em torno do processo,
contas , implementar o

em todas as áreas, unir
torno o processo, e

novos ministérios se
processo .



Cinco elementos essenciais 
de  alinhamento em torno 
missão :missão :

1. Selecionando pessoas
2. Prestação de contas
3. Implementação em todos 

níveis
4. Unindo as pessoas
5. Encaixar novos ministérios

essenciais 
torno da

pessoas
contas

todos os

ministérios

JES
US



1. Selecionando
pessoaspessoas
Sem as pessoas corretas,
líderes caminhando na
direção, uma igreja jamais
alinhada, o povo se espalha

corretas, sem
na mesma

jamais será
espalha .

JES
US



1. Selecionando
pessoaspessoas
Pessoas que se alinham
teologicamente,
filosoficamente . Não
jargões serem os mesmos,
abordagens e execuções
ministeriais precisam
mesmas .

alinham não só
mas

basta os
mesmos, as

execuções
precisam ser as

JES
US



1. Selecionando
pessoaspessoas
Pessoas certas,

nos lugarescertos,
com prom etida

s,  chave, serão
vitais

para

o
ministerial
simples.

alinhadas,
em

posiçõe
s-

processo

JES
US



1. Selecionando
pessoaspessoas
Selecione bem o

líderes,pois o
do alinhamento é experimentado
numa
igreja quando as pessoas
caminhando na mesma
Lideres alinhados geram
alinhados .

os
o poder  

experimentadopessoas estão
mesma direção .
geram liderados

JES
US



2. Prestação de
contas
Depois de seleciDepois de seleci

é precis o lide rPrestaçãode contas
éimp ortante. Sem

ela,

um

o  

a

natu ralmente se a
do processo  

ministerial simples.

seleci onar,seleci onar,
rar.um

aspec t
o  as

pesso
as

afastam
ocesso  

JES
US



2. Prestação de
contas
A criação de um sistemaA criação de um sistema
prestação de contas evita
gerenciamento e a negligência
Promove o diálogohonesto e o aperfeiçoamento
processo ministerial. Isso
alinha os múltiplos
igreja na missão .

sistema desistema de
evita o micro
negligência .

aperfeiçoamento do
Isso une e
grupos da

JES
US



3. Implementação em 
áreas
Aplicar o mesmo processoAplicar o mesmo processo
múltiplos grupos da igreja
grupo oferece um conteúdo
seu designapropriado para idade em
desenvolvendo uma
versão do mesmo
único processo .

em todas as

processo nosprocesso nos
igreja . Cada

conteúdo e o
questã

o,  
relevant
e

em
uma

e

JES
US



Ministérios com

3. Implementação em todas 
áreas

Ministérios com
jovens, homens, mulheres,
missões, ação social,
UNIDOS na missão
processo simples de
outros, ao ministério

crianças, adolescentes,

todas as

crianças, adolescentes,
mulheres, idosos, música,

social, ou qualquer outro,
missão . Todos ALINHADOS no

de conectar a Deus, aos
ministério e aos perdidos.



3. Implementação em todas 
áreas
Como benefício, vemosComo benefício, vemos
da compreensão, a promoção
unidade do corpo . Mais
alinhamento permite
famílias experimentem
discipulado como um todo

todas as

o aumentoo aumento
promoção da
Mais ainda, o

permite que as
experimentem o

todo .

JES
US



4. Unindo as
pessoas
Unidade não é uniformidade,Unidade não é uniformidade,
pressupõe termos uma
clara, e cada pessoa ter
para se inserir. É na diversidade
que a unidade se
melhor.

uniformidade, masuniformidade, mas
uma direção

ter um lugar
diversidade

expressa

JES
US



4. Unindo as
pessoas
A unidade última só é ac

Cristo.  Lo go, DeusCristo.  Lo go, Deus
unindo pesso as emda

missã
o
referenci
al.

à partir de
como  O
Santo ajudapessoas a ter unidade

em que as desavenças
prosperar. É possível
pensamento ministerial .

chada em
está JES

USestá
m tornode Cristo

Espírito
ajuda asem situações

desavenças tentam
ter o mesmo

.

US



5. Encaixando novos
ministérios
O novo ministério precisa
encaixar no processo simplesencaixar no processo simples
fazer discípulos . É viável?
fazer parte do todo?Então, está apto a

ser  expandido.
Atividade,programa são diferentes 

ministérios.

precisa se
simples desimples de

viável? Poderá
incluído

o
u  evento

e
diferentes de

JES
US



5. Encaixando novos
ministérios
Os mais variados ministérios
mantidos ou criados paramantidos ou criados para
ao processo simples
discípulos de Jesus – ajudando
transformação e conduzindo
maturidade .

ministérios são
para servirempara servirem

simples de fazer
ajudando na

conduzindo à

JES
US




