
Formando
Líderes

Ampliando
o Reino

Curso de Teologia Ministerial

Livro 27

Edson de Almeida
e Franzen

A BÍBLIA

DO REINO

COLEÇÃO

Manual do
Administrador

da Igreja

Livro 27

Manual do
Administrador

da Igreja

Edson de Almeida
e Franzen



www.easyslides.com.br - Programa EasySlides para Data Show e programa SEI 

para administração de igrejas, controle de membros, dízimos, ofertas, EBD...

www.edsonfranzen.com.br - Página pessoal de Edson A. Franzen 

www.postando.com.br - Faça e domine seus sites e ganhe dinheiro com isto 

www.abiblia.net.br - Bíblias, pregações, estudos, igreja virtual, livros, oração...

www.fazer100em90.br - Métodos para fazer 100 mil reais em 90 dias

www.brazilwhats.com.br - Programa para enviar WhatsApp em Massa

www.litoral.inf.br - Site Turístico da Cidade de Guaratuba

www.nbz.com.br/loja - Nossa Loja Virtual com Produtos e Serviços

www.listadecelulares.com.br - Bancos de Celulares, Fixos, Emails...

www.primeirasposicoes.br - Primeiras Posições no Google em 5 dias

www.cursoministerial.com.br - Curso de Teologia Ministerial pela Internet

www.semeaduraextraterreste.com.br - Livro que lança a figura do Semeador

www.aluznofimdotunel.com.br - Programas de Marketing Digital

www.icepar.com.br - Instituto Cristão de Ensino e Pesquisas do Reino 

www.nbz.com.br - Net Brazil Criação de Sites e Web Design

Visite nossos sites:

Pague com
seu cartão
Pague com
seu cartão

Produtos e Serviços Net BrazilProdutos e Serviços Net Brazil

3 milR$
t + de 215 milhões
de celulares de 
todo o Brasil e 218 
milhões de fixos, 
segmentados por
cidade, estado, 
cep, bairro, renda...

994,00
R$

tSeja revenda ou
franquia de nossos
produtos. Ganhos
de R$ 10 mil mês
ou mais... Damos
as ferramentas!

www.easyslides.com.br

(41)99634-4435

 Curso de Teologiat
completo com certi-
ficado e credencial,
composto de mais
de 40 livros, todo 
feito pela internet, 
de 4 a 12 meses pois
depende do aluno...

997 00R$997,00R$
t Envie Whats
ilimitados

 Alcance seut
cliente de forma
instantânea...

 Temos BD det
todo o Brasil

t Sistema de 
Membros/igrejas

 Sistema parat
datashow com
11.5 mil hinos, 300
vídeos, 70 Bíblias,
3.000 figuras...

a partir
100,00

R$
a partir

96344435
88485466
91428802
91448850
85072265
34722265

Desde 2002 atendendo
em todo o Brasil e
vários outros países

www.brazilwhats.com.br
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Via PayPal

EM ATÉ
12x

BrazilWhats

197,00
R$

& SEISEI
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Todos os direitos reservados - Copyright 1998-2010-2022
É permitida a reprodução de partes ou total deste livro, 
desde que citados os nomes do Livro, do Autor e do site: 
www.teologiapelainternet.com.br.

Direitos reservados à

� No endereço eletrônico  você encontra os www.teologiapelainternet.com.br,
índices de todos os livros da coleção que já foram editados. 

� Net Brazil Soluções Globais de Informática e  www.teologiapelainternet.com.br
� Fone: (41) 99634-4435 WhatsApp - Guaratuba (PR)
� E-Mail:  webminister@nbz.com.br
� Internet:     e      www.nbz.com.br www.edsonfranzen.com.br

Colaboração

� Rev. Heinz Siegfried Franzen (in memoriam)

Criação, Arte e Diagramação

� Edson de Almeida e Franzen

Primeira Edição Digital - em diagramação

Nota: Salvo menção em contrário, as referências bíblicas constam da tradução de João 
Ferreira de Almeida, versão Revisada segundo os Melhores Textos Gregos e Hebraicos 
(AMTGH) da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB).
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Se a porta de trás de sua igreja é mais espaçosa que a da frente ou

O objetivo deste livro é informar os pastores e membros da administração local, como eles 
devem atuar na administração de suas igrejas da melhor maneira possível.

Se você tem receio que um fiscal apareça na porta de sua igreja ou
Se você tem se sentido completamente isolado de outras igrejas e denominações ou

ESTÁ NA HORA DE MUDAR!!

Se quando alguém lhe pede um relatório, uma informação ou até um telefone, você se sente 
completamente perdido ou

Pastor!! Se está faltando tempo para atender todas suas atividades, principalmente as 
obrigações administrativas ou se a frequência de sua igreja não tem estado em ascensão ou

Se você tem escutado muitas informações desencontradas sobre os assuntos ligados à 
administração da igreja (e até desaforos) ...

- Email: webminister@nbz.com.br

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- Site:  www.edsonfranzen.com.br www.teologiapelainternet.com.br

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

Atividades Profissionais - Resumo
-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.
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