
Em sua estrutura e perfil:

I – Comprometida com sua visão de 
futuro



II – Com muitos formadores de 
opinião que influenciem muitos

III – Em que cada um sirva a Deus comprometidamente com 
seus dons espirituais, talentos e características pessoais.

"... sobre esta pedra 
edificarei a minha 

igreja, e as portas do 
inferno não 

prevalecerão contra 
ela" 

Mt 16.18



"para que, se eu tardar, 
fiques ciente de como se 

deve proceder na casa 
de Deus, que é a igreja 
do Deus vivo, coluna e 
baluarte da verdade" 

1Tm 3.15

"Sou grato para com 
aquele que me 

fortaleceu, Cristo 
Jesus, nosso Senhor, 
que me considerou 
fiel, designando-me 
para o ministério"

1Tm 1.12

"E ele mesmo 
concedeu uns para 

apóstolos, outros para 
profetas, outros para 
evangelistas e outros 

para pastores e 
mestres,..."

,
Ef 4.11



"com vistas ao 
aperfeiçoamento dos 

santos para o 
desempenho do seu 

serviço, para a 
edificação do corpo de 

Cristo"
Ef 4.12

"Porque assim como 
num só corpo temos 

muitos membros, 
mas nem todos os 

membros têm a 
mesma função,..."

Rm 12.4

"assim também nós, 
conquanto muitos, 
somos um só corpo 

em Cristo e membros 
uns dos outros,..."

Rm 12.5



"tendo, porém, diferentes 
dons segundo a graça que 
nos foi dada: se profecia, 
seja segundo a proporção 

da fé; se ministério, 
dediquemo-nos ao 

ministério; ou o que ensina
esmere-se no fazê-lo"

Rm 12:6-7

"ou o que exorta faça-o 
com dedicação; o que 

contribui, com 
liberalidade; o que 

preside, com diligência; 
quem exerce misericórdia, 

com alegria."

Rm 12.8

IV – Acolhedora, calorosa e encorajadora 
para aqueles que se achegam.



Antes, seguindo a 
verdade em 

amor, cresçamos 
em tudo naquele 
que é a cabeça, 

Cristo,
Ef 4.15

de quem todo o corpo, 
ajustado e unido pelo 

auxílio de todas as 
juntas, cresce e edifica-se 
a si mesmo em amor, na 

medida em que cada 
parte realiza a sua 

função.
Ef 4.16

V – Que tenha a família como o principal 
centro de formação cristã.



Desse modo vocês, seus 
filhos e seus netos temerão 

o SENHOR, o seu Deus, e 
obedecerão a todos os seus 
decretos e mandamentos, 
que eu lhes ordeno, todos 
os dias da sua vida, para 

que tenham vida longa.
Dt 6.2

Que todas estas 
palavras que 

hoje lhe ordeno 
estejam em seu 

coração. 
Dt 6.6

Ensine-as com 
persistência a seus filhos. 

Converse sobre elas 
quando estiver sentado 
em casa, quando estiver 
andando pelo caminho, 

quando se deitar e 
quando se levantar. 

Dt 6.7



17 Tudo o que fizerem, seja 
em palavra ou em ação, 
façam-no em nome do 

Senhor Jesus, dando por 
meio dele graças a Deus 
Pai. 21 Pais, não irritem 

seus filhos, para que eles 
não se desanimem.

Cl 3

Então, Jesus 
aproximou-se 

deles e disse: “Foi-
me dada toda 

autoridade no céu 
e na terra. 

Mt 28.18

Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as 
nações, batizando-os 
em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito 
Santo,

Mt 28.19



ensinando-os a 
obedecer a tudo o 

que eu lhes ordenei. 
E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim 

dos tempos”. 
Mt 28.20

Ouça, meu filho, a 
instrução de seu 

pai e não 
despreze o ensino 

de sua mãe.

Pv 1.8

VI – Com novas gerações de líderes que dêem 
continuidade e expandam o ministério. 



"Fiel é a palavra: se 
alguém aspira ao 

episcopado, excelente 
obra almeja. É

necessário, portanto, 
que o bispo seja 
irrepreensível..."

1 Tm 3.1-
2

"É o processo de servir 
irmãos viabilizando que 
estes contribuam com a 
edificação do corpo de 

Cristo com 
compromisso, 

relevância e excelência, 
para a glória de Deus"



VII – Que reúna grande número de participantes, 
dedicando-se ao cuidado individual.



VIII – Com instalações amplas, agradáveis e 
adequadas aos seus diversos projetos e ministérios.

E eu lhe digo que 
você é Pedro, e sobre 
esta pedra edificarei 
a minha igreja, e as 

portas do Hades não 
poderão vencê-la.

Mt 16.18

Eu lhe darei as chaves do 
Reino dos céus; o que 
você ligar na terra terá

sido ligado nos céus, e o 
que você desligar na 

terra terá sido desligado 
nos céus”.

Mt 16.19



Então advertiu a seus 
discípulos que não 

contassem a 
ninguém que ele era 

o Cristo. 

Mt 16.20

à igreja de Deus que está
em Corinto, aos santificados 
em Cristo Jesus e chamados 

para serem santos, 
juntamente com todos os 

que, em toda parte, 
invocam o nome de nosso 

Senhor Jesus Cristo, Senhor 
deles e nosso: 

1 Co 1.2

CONCLUSÃO


