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PRIMEIRAS PALAVRAS:

As igrejas deixaram de ser simples e 
centradas em Cristo, comunidades de 

fé, para ser centros comunitários 
enormes, complexos cheios de 

eventos com bem pouca ou 
nenhuma relevância cristã para o 

mundo ao seu entorno.



A NATUREZA E ESSÊNCIA DE 

UMA ORAGANIZAÇÃO

Uma organização revela a sua 
natureza à partir do produto que ela 

oferece para a sociedade e para o 
mundo. Assim se conhece a essência 

e a natureza de uma organização.
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PRECISAMOS TER

Uma visão clara e uma 
missão bem definida da 

nossa igreja.



Christianity Today

“Um livro útil que pode 
ajudar as igrejas, de 

qualquer grupo, 
denominação ou 

movimento, a ir além das 
declarações de missão pra 

cumprir sua verdadeira 
missão.”



Autores:

Thom S. Rainer & 
Eric Geiger



O PROPÓSITO DO LIVRO:

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



UMA GRANDE DESCOBERTA:

“...descobriram que as igrejas mais 
saudáveis nos Estados Unidos tendiam a 
ter um processo de discipulado simples. 
Elas tinham CLAREZA sobre o PROCESSO 

e intencionalmente conduziam os 
cristãos por ele. Estavam FOCADAS nos 

elementos do processo e ALINHAVAVAM 
toda congregação neles.”

Pesquisas com 400 igrejas.



TORNANDO-SE UMA IGREJA SIMPLES

• CLAREZA: começando um planejamento ministerial.

• MOVIMENTO: removendo o congestionamento.

• ALINHAMENTO: maximizando a energia de cada um.

• FOCO: dizendo não para quase tudo.

Tornando-se simples.



IDEIAS DIFUNDIDAS PELOS AUTORES:

• As igrejas deixaram de ser centradas em Cristo,
comunidades de fé, para ser centros
comunitários enormes cheios de eventos que
não têm relevância cristã.

• As igrejas têm a tendência de caminhar para a
complexidade, adicionando programas em cima
de programas.



• Pastores tentam gerir os programas existentes
melhor do que seus antecessores, sem que ninguém
faça o balanço de como esses programas estão
fazendo discípulos ou só alimentando os membros.

• Há muitas atividades e eventos que não são
inspirados por Deus, mas foram projetados para
manter as pessoas ocupadas, atrapalhando o foco
principal da igreja que é fazer discípulos.

IDEIAS DIFUNDIDAS PELOS AUTORES:



• As pessoas estão com fome de simplicidade na era da
complexidade, e as igrejas podem alcançar essas
pessoas, se livrarem de atividades que as impedem de
ser instrumento de transformação.

• Reconhece que o processo é difícil e demorado, não é
um projeto que pode ser trabalhado ao longo de um
fim de semana ou mês.

IDEIAS DIFUNDIDAS PELOS AUTORES:



• As igrejas precisam fazer um balanço de suas
atividades e programas e descobrir se elas estão
fazendo uma verdadeira diferença na vida das
pessoas.

• “Os novos crentes que imediatamente se tornam
ativos em um grupo pequeno tem cinco vezes mais
possibilidade de ainda estar na Igreja cinco anos
depois, do que aqueles que apenas participam dos
cultos”.

Igreja Simples, pág. 172

IDEIAS DIFUNDIDAS PELOS AUTORES:



“A CHAVE PARA FAZER DISCIPULOS 
É A SIMPLICIDADE.”



UM SONHO PARA A IGREJA...

1. Que a igreja cresça saudável, que se apegue ao método simples
de Jesus de compartilhar o evangelho e de fazer discípulos;
2. Que a igreja não seja apenas ocupada, mas viva, com
ministérios e atividades que traduzam: clareza, movimento,
alinhamento e foco;
3. Que cada líder da igreja reconheça que sua principal tarefa não
é ocupar um cargo é levar as pessoas a transformação espiritual,
ajudando-as a amar a Deus, amar os outros e servir ao mundo;
4. Que cada membro da igreja reconheça que o PG - pequeno
grupo - é o melhor ambiente para as pessoas amarem umas às
outras numa comunidade bíblica;



5. Que os interessados em se tornar membros da igreja, antes,
desejem servir;
6. Que a igreja esteja mais preocupada em ter uma equipe alinhada
do que ter uma equipe de estrelas;
7. Que cada pessoa não seja apenas alguém que professa fé nas
doutrinas, mas gerentes da graça de Deus;
8. Que as famílias da igreja estejam organizadas em torno de um
processo objetivo capaz de conduzir outras famílias à uma relação
de confiança com Cristo e sua missão;
9. Que a igreja conduza as pessoas do culto para os pequenos
grupos, da condição de observadores a participantes, da condição
de membros a discípulos;

UM SONHO PARA A IGREJA...



10. Que os cultos não sejam uma barreira para adoração, mas
uma adoração sem barreiras;
11. Que os números não expressem o resultado do sucesso, mas a
aprovação de Deus expresse o crescimento tanto em números,
quanto em qualidade espiritual da igreja;
12. Que a igreja influencie o mundo e não o mundo a igreja;
13. Que deixemos de estar ocupados fazendo igreja e que
passemos a estar ocupados sendo a igreja de Jesus Cristo, um
sinal histórico do Reino de Deus!

UM SONHO PARA A IGREJA...



O MINISTÉRIO DE JESUS FOI SIMPLES OU 
COMPLEXO?

A MAIORIA DE NOSSAS IGREJAS SÃO SIMPLES OU 
COMPLEXAS?

NOSSO MODELO DE DISCIPULADO É SIMPLES OU 
COMPLEXO?

BOAS PERGUNTAS...



“Muitas de nossas igrejas se tornaram 
complexas. Tão complexas que as pessoas 

têm dificuldade de se encontrar com a 
mensagem simples e poderosa de Cristo. Tão 

complexas que muitas pessoas estão 
ocupadas fazendo igreja em vez de ser 

igreja.”



DEFINIÇÃO DE IGREJAS 

COMPLEXAS:

“OCUPADAS FAZENDO IGREJA”

“COMPLEXO: QUE ABRANGE OU ENCERRA MUITOS 
ELEMENTOS OU PARTES, CONFUSO, COMPLICADO 

INTRICADO.”



DEFINIÇÃO DE IGREJAS SIMPLES:

“OCUPADAS SENDO IGREJA”

“SIMPLES: QUE NÃO É DUPLO OU DESDOBRADO EM 
MUITAS PARTES, NÃO CONSTITUÍDO  DE PARTES OU 
SUBSTÂNCIAS DIFERENTES, SEM COMPLEXIDADE OU 

DIFICULDADE.”



“Geralmente uma grande quantidade de 
atividades não gera mudança de vida. 
Apenas dá a impressão que as coisas 

estão acontecendo e que há vida.”

“Não estamos percebendo a 
transformação espiritual na vida das 
pessoas. Ficamos satisfeitos em estar 

ocupados.”



“As igrejas complexas são como caixões de luxo”



As igrejas mais saudáveis são as 
que têm um processo de discipulado 

SIMPLES.
“



“Igrejas sem um processo ou com 
processo complicado de fazer discípulos 

estão patinando.”

“Nossa pesquisa mostra que essas 
igrejas não estão crescendo.”

“As igrejas simples decidiram se alinhar 
com o jeito de Deus trabalhar.” (Mateus 

28: 18 a 20)



ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE UMA 

IGREJA SIMPLES:

1. “A declaração de missão é simples, clara, conhecida por
todos e praticada por todos.” (Exemplo: amar a Deus, amar os
outros e servir ao mundo)

2. “O culto ajuda a amar a Deus, o pequeno grupo a amar os
outros e os ministérios a servir ao mundo.”

3. “Tudo se encaixa na perspectiva geral: tudo é
Guiado pelo processo simples de fazer discípulos.”



4. “É uma congregação organizada em torno de um processo
objetivo e estratégico que conduz as pessoas através dos
estágios do crescimento espiritual.”

5. “Os líderes podem articular claramente a formação de uma
pessoa que começa a caminhada cristã e com o passar do
tempo, se torna um seguidor maduro de Cristo. Uma igreja
que não é apenas ocupada, mas viva com ministérios e
atividades que fazem diferença.”

6. “É uma igreja em que esses 4 pontos são essenciais:
clareza, movimento, alinhamento e foco.”



1. Clareza: é a habilidade de comunicar o processo e este 
ser entendido pelas pessoas.

2. Movimento: são os passos sequenciais que faz com que 
as pessoas caminhem para níveis maiores de 
comprometimento.

3. Alinhamento: é a organização de todos os ministérios e 
equipe em torno do mesmo processo.

4. Foco: é o compromisso de abandonar tudo que não se 
encaixe no processo ministerial simples.



“Para ser uma Igreja Simples é preciso 
preparar um processo simples de 

discipulado. O processo precisa ser 
claro. Precisa conduzir as pessoas à 

maturidade. Ele precisa estar totalmente 
integrado à igreja e é preciso se 

desvencilhar de todo congestionamento 
em torno dele.”



CRESCIMENTO ESPIRITUAL É UM PROCESSO

Em 1Coríntios 3, os crentes são chamados de:

• crianças de Deus (v.1),
• lavoura de Deus (v.9),
• edifício de Deus (v.9).



Uma igreja simples é 
uma congregação 

organizada em torno de 
um processo objetivo e 
estratégico que conduz 
as pessoas através dos 

estágios do crescimento 
espiritual.



1. HIERARQUIA DO LÍDER______________________

2. ESPIRITUALIDADE BASEADA NO CONHECIMENTO

3. JULGAMENTO COMO CAMINHO DE RECUPERAÇÃO

4. OPORTUNIDADE DE SERVIR POR MERITOCRACIA

5. MISSÃO FEITA POR ALGUNS ESCOLHIDOS PARA ISSO

6. MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO

IGREJA COMPLEXA

FOCADA NO SISTEMA



1. HIERARQUIA NA LIDERANÇA_________________

2. ESPIRITUALIDADE DEFINIDA PELA VOZ DO LÍDER

3. ESFORÇO PRÓPRIO COMO CAMINHO DE RECUPERAÇÃO

4. OPORTUNIDADE DE SERVIR PARA QUE ESTÁ ALINHADO

5. MISSÃO FEITA COM INTENÇÃO DE RESULTADOS

6. SOMENTE O LÍDER MANDA E OS OUTROS OBEDECEM

IGREJA COMPLEXA

FOCADA NO LÍDER



Crescimento 
x

Simplicidade

Simplicidade das igrejas



Uma igreja simples é 
organizada em torno de 
um processo objetivo e 
estratégico que conduz 
as pessoas através dos 

estágios do crescimento 
espiritual. 



Está claro para a liderança e para a igreja 
qual é o processo (CLAREZA), e eles 

estão comprometidos em executá-lo. O 
processo flui com lógica (MOVIMENTO) 
e é implantado em cada área da igreja 
(ALINHAMENTO). A igreja abandona 

tudo que não está no processo (FOCO).


