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Introdução



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



E ele designou alguns 
para apóstolos, outros 
para profetas, outros 
para evangelistas, e 

outros para pastores e 
mestres,

Ef 4.11



edificados sobre o 
fundamento dos 
apóstolos e dos 

profetas, tendo Jesus 
Cristo como pedra 

angular,
Ef 2.20



Esse mistério não foi dado 
a conhecer aos homens 
doutras gerações, mas 
agora foi revelado pelo 

Espírito aos santos 
apóstolos e profetas de 

Deus,
Ef 3.5



E ele designou alguns 
para apóstolos, outros 
para profetas, outros 
para evangelistas, e 

outros para pastores e 
mestres,

Ef 4.11



com o fim de preparar 
os santos para a obra 

do ministério, para 
que o corpo de Cristo 

seja edificado,  
Ef 4.12



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



Deus planejou suas 
ações com propósitos 

bem definidos e 
devidamente 
comunicados.



Faz-se necessário 
sabermos e 

entendermos os 
propósitos de Deus para 
que nos alinhemos com 

seu plano.



O Propósito Imediato:
  Preparação ministerial



E ele designou alguns 
para apóstolos, outros 
para profetas, outros 
para evangelistas, e 

outros para pastores e 
mestres,

Ef 4.11



com o fim de preparar 
os santos para a obra 

do ministério, para 
que o corpo de Cristo 

seja edificado,
Ef 4.12



com o fim de preparar 
os santos para a obra 

do ministério, para 
que o corpo de Cristo 

seja edificado,
Ef 4.12



com o fim de preparar 
os santos para a obra 

do ministério, para 
que o corpo de Cristo 

seja edificado,
Ef 4.12



O Propósito Final: 
Alcançar a maturidade



‘Não vamos colocar 
meta. Vamos deixar a 

meta aberta, mas 
quando a atingirmos 

vamos dobrar’ 
Dilma Roussef



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo.
Ef 4.13



O propósito de todos nós



Deus quer levar a igreja à 
maturidade, cheios da plenitude de 

dele, que é todos na igreja 
reproduzindo o Seu caráter. Para 
isso Deus concedeu dons a todos 
os crentes e designou líderes que 
treinarão o povo de Deus a fazer a 
obra de edificar, cuidar e treinar os 

seus irmãos.


