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A REVOLUÇÃO 
SIMPLESSIMPLES

CLAREZA

REVOLUÇÃO DO  
SIMPLESSIMPLES

CLAREZA
https://www.youtube.com/watch?v=XG1eUui3508



“Para ser uma IGREJA SIMPLES é 

preparar um processo simples de  

discipulado. O processo precisa ser 

Precisa conduzir as pessoas à maturidade.Precisa conduzir as pessoas à maturidade.

Ele precisa estar totalmente integrado à  

igreja e é preciso se desvencilhar de todo  

congestionamento em torno dele”

“Para ser uma IGREJA SIMPLES é preciso

um processo simples de  

discipulado. O processo precisa ser CLARO.  

Precisa conduzir as pessoas à maturidade.Precisa conduzir as pessoas à maturidade.

Ele precisa estar totalmente integrado à  

igreja e é preciso se desvencilhar de todo  

congestionamento em torno dele”



Há um grau significativo 
de  relação entre a 

organização  de igreja 
simples e o  crescimento 

e a vitalidade de  uma e a vitalidade de  uma 
igreja local.

Em geral, as igrejas 
que são  vibrantes e 

crescem, são  simples!

significativo 
a 

igreja 
crescimento 

de  uma de  uma 

igrejas 
e 

são  simples!





Clareza é a habilidade 
no processo para que ele seja 

comunicado e entendido comunicado e entendido 

As igrejas simples têm 
e os líderes não somente  

processo , como são  
aos membros

habilidade que deve existir 
para que ele seja 

entendido pelas  pessoas.entendido pelas  pessoas.

têm um processo  claro ,
somente  conhecem o

são  capazes de explicá -lo
membros com  convicção.



O processo na  
sua igreja ésua igreja é

claro?



Igreja
SIMPLES

FOCADAFOCADA
EMJE
US

SIMPLES
FOCADAFOCADA

ES
US



IGREJA 
SIMPLES  FOCADA 

EM JESUS
1. LIDERANÇA
HORIZONTAL

2. ESPIRITUALIDADE 
PELA  PROXIMIDADE 

JE
US

PELA  PROXIMIDADE 
COM JESUS

3. TODOS SÃO 
DOENTES E  
JESUS É A CURA

4. TODOS SERVEM  
AMOROSAMENTE COM 
OPORTUNIDADES 
JESUS

LIDERANÇA

6. JESUS É A
ÚNICA

ES
US

SERVEM  
COM DONS E  
DADAS POR

5. ENGAJADOS
NA  MISSÃO 
DE DEUS

ÚNICA
AUTORIDADE



Comunidade de Cristo

Conectar a Deus, aos outros, Conectar a Deus, aos outros, 
perdidos.

Conexã
o  com
Deus

Conexã
o  com 

os  
outros

outros, ao ministério e aosoutros, ao ministério e aos

Ministrar  
às
pessoas

Compartilh
ar  o
evangelho



A visão desse tipo 
conquistou a equipe. 

comprometeram com 
discipulado. E empenharam

o processo de se tornaremo processo de se tornarem

A igreja continua crescendo, 
têm crescido na fé 

oportunidades de

desse tipo de discipulado  
a equipe. Eles se  

comprometeram com esses 4 aspectos do  
E empenharam-se em apressar  

tornarem simples.tornarem simples.

crescendo, as pessoas  
crescido na fé e se engajado nas  
oportunidades de serviço.



Ao mesmo tempo que esses 4 
discipulado cativaram 

também sabiam que o 
PROCESSO.

Trabalharam duro para 
declaração que englobasse 

processual do discipulado 
aspectos.

Ao mesmo tempo que esses 4 aspectos do  
discipulado cativaram a equipe, eles  

também sabiam que o discipulado é um  
PROCESSO.

duro para formular uma  
que englobasse tanto a natureza  

processual do discipulado como esses 4  
aspectos.



CONECTAR A DEUS
AOS OUTROS, 

Visão da Comunidade de

AOS OUTROS, 
AO MINISTÉRIO 
AOS PERDIDOS

DEUS, 
OUTROS, 

Visão da Comunidade de Cristo

OUTROS, 
INISTÉRIO E 
PERDIDOS



Primeiro a pessoa se conecta com Deus. Este 
aspecto  mais básico e essencial do discipulado, 
ele não termina  aí. Em seguida a 

com os outros. Ao amar  a 

Processo claro na Comunidade de

com os outros. Ao amar  a 
resultado natural é ministrar 

Finalmente, a pessoa está 
completamente submissa a 
evangelização é  uma 

relacionamento

conecta com Deus. Este é o 
essencial do discipulado, mas 
seguida a pessoa se conecta 

Ao amar  a Deus e aos outros, o 

na Comunidade de Cristo

Ao amar  a Deus e aos outros, o 
ministrar às  pessoas. 
está vivendo uma vida  

submissa a Deus na qual a 
evangelização é  uma consequência desse 

relacionamento dinâmico.



O processo passou a ser o centro das atenções nas reuniões  
de equipe e liderança voluntária. Ele 

e convicção do púlpito. O boletim 
documentos de comunicação explicam o 

discute o processo e mede o 
engajadas e progredindo através 

todos os  membros da equipe, todos os  membros da equipe, 
administrativo,  sejam capazes 

aos outros.

Conexão
com  
Deus

Conexão 
com  os
outros

centro das atenções nas reuniões  
liderança voluntária. Ele é pregado com clareza  

boletim dominical e todos os  
explicam o processo. A equipe  

e mede o quanto as pessoas estão
através dele. É esperado que 
equipe, inclusive o pessoal equipe, inclusive o pessoal 

capazes de comunicar esse processo 
outros.

Ministrar
às  
pessoas

Compartilha
r  o
evangelho



Conectar com

• Por meio de um culto inclusivo
bíblica, as pessoas são entreguesbíblica, as pessoas são entregues
onde a preocupação principal
intimidade no relacionamento
visitantes comparecem
semana, portanto faz sentido
primeiro programa no processo

Conectar com Deus

inclusivo e uma mensagem
entregues a um ambienteentregues a um ambiente

principal é o crescimento e a
relacionamento com Deus. Muitos

comparecem aos cultos a cada
sentido que este seja o

processo.



Conectar aos

A equipe concluiu A equipe concluiu 
pequenos são o melhor 

desenvolver relacionamentos 
interdependência.

Conectar aos outros

concluiu que os grupos  concluiu que os grupos  
são o melhor ambiente para  

desenvolver relacionamentos e  
interdependência.



Conectar com
ministério

Os cristãos experimentam Os cristãos experimentam 
trabalhando através dos
enquanto ministram 

forma

Conectar com um  
ministério

experimentam Deus  experimentam Deus  
trabalhando através dos ministérios,  
enquanto ministram aos outros de  

forma tangível.



Conectar
perdidos

Este passo não 
um estilo de 

relacionamento

Conectar aos  
perdidos

passo não é um programa, mas  
de vida que envolve  

relacionamento intencional



PRÓXIMA PRÓXIMA 
AULA...



PARTE BPARTE B



“E ele designou alguns 
outros para profetas, 

evangelistas, e outros evangelistas, e outros 
mestres, com o fim 

santos para a obra 
que o corpo de Cristo 

(Efésios

alguns para apóstolos,  
profetas, outros para  
outros para pastores e  outros para pastores e  

fim de preparar os  
para a obra do ministério, para  

Cristo seja edificado”  
4.11-12).



CINCO DICAS 
CLAREZA EM SEU

CINCO DICAS 
CLAREZA EM SEU

CINCO DICAS PARA TER  
CLAREZA EM SEU MINISTÉRIO:

CINCO DICAS PARA TER  
CLAREZA EM SEU MINISTÉRIO:



DEFINADEFINADEFINADEFINA



= DEFINIR

Definir o processo 
estratégia. É concordar estratégia. É concordar 

“PLANTA”. E essa planta não 
que tipo de discípulo 

também descreve 

DEFINIR

processo é formular uma  
concordar com uma  concordar com uma  

essa planta não só descreve  
discípulo será edificado, mas  

também descreve o “COMO”



= DEFINIR

Três conceitos com os quais temos que 
no processo

� Determine que tipo de
produzir em sua igreja.

� Descreva o seu propósito 
� Decida como cada a

parte do processo.

DEFINIR

com os quais temos que definir  
ministerial:

de discípulo você quer  
igreja.

propósito como um processo.
atividade da semana é  



EXEMPLIFIQUEEXEMPLIFIQUEEXEMPLIFIQUEEXEMPLIFIQUE



= EXEMPLIFIQUE

É preciso ser visual! É preciso ser visual! 
simples ressoará muito mais em

pessoa se 

EXEMPLIFIQUE

visual! O processo  visual! O processo  
muito mais em cada  

se for visual.



= EXEMPLIFIQUE

Se houver uma ilustração visual do  Se houver uma ilustração visual do  
processo, as pessoas 
estão no processo 

que chegar.

EXEMPLIFIQUE

Se houver uma ilustração visual do  Se houver uma ilustração visual do  
pessoas saberão onde  

no processo e onde ainda têm  
chegar.



= EXEMPLIFIQUE

� A ilustração deve refletir � A ilustração deve refletir 
� A ilustração deve demonstrar 
� A ilustração deve ajudar 

EXEMPLIFIQUE

ilustração deve refletir o processo.ilustração deve refletir o processo.
ilustração deve demonstrar a progressão.
ilustração deve ajudar a simplificar.



AVALIEAVALIEAVALIEAVALIE



= AVALIAÇ

� A avaliação ajuda a 
� Algo que não é avaliado não � Algo que não é avaliado não 

tanta importância.
� Para que  

processo
as pes
a sério,

avaliação.

IAÇÃO

ajuda a trazer clareza.
avaliado não é feito com  avaliado não é feito com  

pessoas  
sério,

levem o seu  
precisa haver



= AVALIAÇ

As avaliações também ajudam os líderes 
pessoas estão progredindo 

Amar a Deus
(Cultos)

Crianças 120

Estudantes 140

Adultos 650

Total 910

IAÇÃO

avaliações também ajudam os líderes a saber se as  
estão progredindo ao longo do processo.

Amar os outros
(GP)

Servir
(ministérios)

80 40

75 65

400 300

555 405



DISCUDISCUDISCUTADISCUTA



= DISCUTIR

Para que o processo não 
uma ideia do pastor 

pendurada na parede, pendurada na parede, 
para todos. Isso acontece quando 

processo de fato começa 
caráter e da identidade da igreja. 

processo se torna parte 
quando ele é DISCUTIDO 

e permanentemente.

DISCUTIR

processo não seja apenas mais  
do pastor ou uma declaração  

parede, ele tem de ser claro  parede, ele tem de ser claro  
acontece quando o  

processo de fato começa a ser parte do  
da identidade da igreja. O  
torna parte do DNA da igreja  
DISCUTIDO frequentemente  

permanentemente.



= DISCUTIR

A liderança possui um 
para a construção dessa cultura. 

processo de discussão processo de discussão 
líderes, levando à 

entendimento. O grupo 
posse do processo e se 
por ele. A cultura da igreja acompanha a  

cultura da

DISCUTIR

possui um papel fundamental  
construção dessa cultura. O  

discussão começa entre os  discussão começa entre os  
levando à apropriação e ao  

grupo começa tomar  
e se sente responsável  

da igreja acompanha a  
liderança.



AUMENTE AUMENTE 
ENTENDIMENTO

AUMENTE O  AUMENTE O  
ENTENDIMENTO



= AUMENTE O

Quando as pessoas Quando as pessoas 
processo, são 
abraça-lo pessoalmente.

AUMENTE O ENTENDIMENTO

pessoas entendem o  pessoas entendem o  
são capazes de  
pessoalmente.



= AUMENTE O

� Fale do processo de forma� Fale do processo de forma
� Compartilhe o processo
� Viva o processo pessoalmente

AUMENTE O ENTENDIMENTO

forma corporativaforma corporativa
processo interpessoalmente

pessoalmente



PERGU

Numa escala de 1 a 10, Numa escala de 1 a 10, 
entendimento do processo 

O que devemos fazer 
aprendemos neste

UNTA

de 1 a 10, qual é o grau de  de 1 a 10, qual é o grau de  
processo em nossa igreja?

fazer diante das coisas que  
neste capítulo?


