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Introdução 

O que é Visão? 

Qual é a nossa Visão de Futuro? 

 

Em sua estrutura e perfil: 

I – Comprometida com sua visão de futuro. 

 A visão é formada num processo, elaborada por mim, e 

compartilhada com todos. 

 Espera-se que haja um compromisso de cada um 

 

II – Com muitos formadores de opinião que influenciem muitos. 

 Nossa abordagem privilegia um grupo específico, ainda que 

não seja exclusivo, como os quatro evangelhos 

 Pessoas que ocupam posição de liderança e influência 

(gerentes, diretores, professores, etc) 

 Estes devem ministrar aos que lideram. Você não está onde 

está por causa de glória pessoal, mas para ministrar. 

 

III – Em que cada um sirva a Deus comprometidamente com 

seus dons espirituais, talentos e características pessoais. (VH 

5min) 



 Dons espirituais – Rm 12.4-7 

 Talentos – música 

 Oportunidade de aprender o que outros não tiveram. 

Contabilidade. Testemunho: Exame de contas 

 

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

 Desafio constante a uma igreja grande: atenar para os 

indivíduos, os que chegam e já estão integradas. 

 Testemunho de acolhida: 

 Chegam por diverss razões. 

 Recentemente, depois de um culto que foi uma delícia: As 

pessoas são muito calorosas. 

 

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

cristã. 

 Não terceiriza para a igreja, mas faz de cada homem e mulher 

os representantes de Deus primeiramente em sua casa: 

cônjuge e filhos Cl 3.17,21 

 Lá estão os seus primeiros discípulos  Mt 28.18-20; Pv 1.8 

 

VI – Com novas gerações de líderes que dêem continuidade e 
expandam o ministério. (VH 5min) 



 O ministério é de todos nós e precisamos preparar líderes que 

nos substituam e que passemos a novos desafios dentro e 

fora. 

 

VII – Que reúna grande número de participantes, dedicando-se 

ao cuidado individual. 

 Comunitária e metropolitana 

 Valor de reunir recursos que são bênção para outros. 

 

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

 O que é a igreja? 

 O que é necessário? 

 

Conclusão: 

 

 


