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Introdução - Visão Geral 
 
 

O Que é e para Quem é o Conhecimento da Igreja Quântica? 
 

 

O Que é 

Desenvolvendo Uma Igreja Natural, de Qualidade e Orientada Por Propósitos e Ministérios. 
 

Produto Final ao término deste curso:  
- Liderança Treinada em novos conceitos práticos de administração 
- Missão da Igreja Identificada 
- Plano de Ação Criado 
- Possibilidade de Mudança de Rumo da Igreja Convencional para a Igreja Quântica 
- Conhecer melhor os outros, ampliando o entrosamento 
- Cada um conhecendo os seus dons e ministérios 

 
 
 

Para Quem é 

Pessoal Envolvido: Obreiros e Liderança da Igreja. 
 
 
 
 

O Que Tem 

Divisão 1 - As Principais Correntes de Administração Eclesiástica 
As Diversas Formas ou Metodologias de Administração de Igrejas 
Quadro Comparativo entre Ações nas Diversas Metodologias e Formas de Administração das Igrejas 
 

Divisão 2 - Comparativo de Igrejas 
 

2.1. Formas de Governo na Igreja 
2.2. Comparação: Igreja Antiga x Igreja Atual 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO NATURAL DA IGREJA 
 

OS MINISTÉRIOS E SEUS DONS 
 

A DINÂMICA DE PEQUENOS GRUPOS 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

A IGREJA QUÂNTICA 
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Divisão 1 - As Principais Correntes de Administração Eclesiástica 
 

Crescimento
da

Igreja

Planejamento
Estratégico

Rede
Ministerial

Desenvolvimento
Natural da

Igreja

Igreja Quântica

Igreja do Senhor

 
 
 

As Diversas Formas ou Metodologias de Administração de Igrejas 
 

Este diagrama mostra que basicamente todas as ações que funcionam nas diferentes metodologias 
de administração de Igrejas do passado, estão dentro da metodologia de Administração Eclesiástica de 
nome IGREJA QUÂNTICA e ainda tem outras mais... 
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Quadro Comparativo entre Ações nas Diversas Metodologias e Formas de 
Administração das Igrejas 

 

Crescimento 
da Igreja 

Rede 
Ministerial 

Planejamento 
Estratégico

Desenvolvimento 
Natural da Igreja

M D A Igreja Quântica 

1989 1995 1999 1997 2005 2003 
 
 
- Células (8 a 10 p.)  
- Discipulado 
- Dons 
- Ministério 
 
 
- Ênfase na 

quantidade de 
membros (encher 
igrejas) 

 
- Serviço Social 
 
OUTROS 

ESPECÍFICOS: 
- Ênfase em Métodos 

de evangelismo:  
 . cruzadas 
 . equipes de 

visitação 
 . cursos de evangel. 
- Culto de Celebração 
- Comunidade / 

Congregação  
 

 
 
 
- Discipulado 
- Dons 
- Ministério 
- Buscar a Missão 
- Qualidade não 

quantidade 
 
 
 
- Capacitar 

Liderança 
 
OUTROS 

ESPECÍFICOS: 
- Paixão: tudo 

movido por paixão 

- Planejamento 
- Pesquisas 
- Células 
- Discipulado 
- Dons 
- Ministério 
- Buscar a Missão 
 
- Metas (quantidade) 
 
 
 
 
 
 
OUTROS 

ESPECÍFICOS: 
- Estatísticas 
- Orar Para Começar 
- Planos 

Evangelísticos 
 
 

 
- Pesquisas 
- Grupos Familiares 
- Discipulado 
- Buscar Dons e 
- Ministério 
 
- Qualidade pois 

quantidade depende de 
Deus 

 
 
 
 
 
OUTROS ESPECÍFICOS: 
- Cada igreja única 
- Não copiar modelos 
- Forças Tarefas 
- Outras marcas:  
1- Liderança capacitadora, 
2- Ministérios oriundo dos 

dons 
3- Espiritualidade 

contagiante,  
4- Estruturas funcionais,  
5- Culto inspirador,  
6- Grupos Familiares 
7- Evangelismo pelas reais 

necessidades,  
8- Amor fraternal 

 
 
- Células 
- Discipulado 1 a 1 
- Buscar Dons e 
- Ministério 
 
- Qualidade 
- Quantidade 
 
 
 
- Capacitar 

Liderança 
 
OUTROS 

ESPECÍFICOS: 
- Projeto Natanael 
- GE 
- Fator Barnabé 
- Purê de Batatas 
- Culto de 

Celebração 
 
 

- Planejamento 
- Pesquisas 
- GF,GC,GP,Célula... 
- Discipulado 
- Buscar Dons e 
- Ministério 
- Buscar a Missão 
- Qualidade 
 
 
 
 
- Capacitar Liderança 
- Serviço Social pelo 

amor às almas. 
OUTROS 

ESPECÍFICOS: 
- Evangelismo e 

Missões 
- Estatísticas 
- Orar para começar 
- Não copiar 

modelos, pois os 
dons de cada 
membro e obreiro 
darão a demanda 
aos planos 

- Organização, mas 
estruturas 
orientadas por 
Forças Tarefas 

 
Manual de 

Crescimento da 
Igreja 

Como Descobrir 
Seu Ministério 
no Corpo de 

Cristo

Planejamento 
Estratégico 

 

Desenvolvimento 
Natural da Igreja, A 

Prática do DNI e 
outros

Vários da 
Editora MDA 

A Igreja Quântica 

Dr. Juan Carlos 
Miranda 

Bruce Bugbee e 
Armando Bispo 

Josué Campanhã Christian A. Schwarz e 
Christoph Schalk

Abe Huber e os 
demais 

Edson de Almeida 
e Franzen

 

 
Apesar de separado por muitos anos, os requisitos do modelo conceitual administrativo para a igreja 

apresentado ou formulado em cada livro, tem alguns pontos em comum a todos os modelos.  
Isto significa que estes pontos em comum, são muito importantes, independente da época ou da 

modernidade dos modelos.  
Pois valiam na igreja primitiva, valem há 30 anos atrás e valem para hoje também.  
 
São eles: Discipulado, Busca de Dons e uso de Ministérios baseados nestes dons.  
 
 
TODA IGREJA DEVE TER ESTAS AÇÕES FAZENDO PARTE DO COTIDIANO DE SEUS 

LÍDERES E MEMBROS... 
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Divisão 2 - Comparativo de Igrejas 
 

- Por que estudamos história? Por que estudamos fatos passados? 
R.: Se você sabe sua origem, sabe onde está, também sabe aonde vai e como vai. 
Também porque a própria Bíblia é um livro histórico, mostrando erros e acertos de homens e mulheres de 
Deus. ** Não precisamos errar para aprender! 
 

Quem quer progredir, não deve repetir a história... Tem que fazer uma nova !! 
 
 

2.1. Formas de Governo na Igreja 
 

 

Forma de Governo O que é Denominações 
exemplos 

Vantagens Desvantagens 

Episcopal 
 
Motivo: Jesus é o 
chefe supremo da 
igreja 

É governada (quem 
manda) pelo bispo, 
papa, apóstolo ou 
presidente 

Católica 
Episcopal 
Anglicana 
Metodista 
Quadrangular 
Universal 

- Cresce rápido 
- Campanhas 
Unificadas 
- Dinheiro de uma 
igreja próspera 
beneficia outra 

- O pastor se acha 
dono da igreja 
- Liderança 
sufocada 

Presbiterial 
 
Motivo: Os apóstolos, 
através de concílios, 
gerenciavam a igreja 

É governada por um 
grupo de religiosos, 
anciãos ou pessoas 
mais “tarimbadas” 

Presbiteriana 
Assembleia de 
Deus 
Luterana 

- O conselho tem 
mais tempo de 
analisar que um 
atarefado pastor 

- Um grupo ou uma 
maioria retrógrada 
e conservadora 
compromete a 
organização da 
igreja 
 

Congregacional 
 
Motivo: A igreja é 
formada por todo o 
corpo de membros: 
galhos, troncos, 
folhas e raízes, 
grudadas numa única 
cabeça (Jesus). 
 

É governada pelos 
membros da 
congregação 

Batista 
Nazareno 
Congregacional 

- Democrática 
- Pastor não é 
dono da igreja e 
tem que mostrar 
serviço senão o 
retiram do 
pastorado. 

- A igreja anda 
conforme os 
membros. Se 
membros são 
“lentos nas ações”, 
igreja anda de 
forma mais lenta... 

 
 

A Igreja do Calendário 
Texto adaptado do livro Planejamento Estratégico: Como Assegurar Qualidade no Crescimento de Sua 
Igreja, autoria Josué Campanhã, Editora Vida, 2000. 

 

Transcrevemos abaixo, uma reunião de planejamento estratégico para 3 anos, que pode ser a 
reunião da maioria das igrejas evangélicas do Brasil. O pastor inicia com: 

- Meus irmãos, Jesus está prestes a voltar e o que a nossa igreja está fazendo sobre isto? Hoje é a 
grande oportunidade de planejarmos o futuro e fazermos mais pela obra de Deus. Cadê nosso amor pelas 
almas. E se Jesus voltasse hoje! Que grande responsabilidade temos! Precisamos realizar mais cultos 
evangelísticos, mais congressos, mais encontros de jovens, mais cantatas e mais mutirões missionários. 

O pastor prosseguiu seu discurso por mais alguns minutos, enfatizando todas as dezenas de 
atividades que a igreja precisava realizar a mais. A esta altura, só restava mais uns vinte minutos para 
concluir o planejamento estratégico da igreja para os próximos três anos. 

Alguns líderes já se sentiam fracassados e na obrigação de trabalhar mais, afinal de contas o pastor 
estava chamando todo mundo ali de relapso. Os ativistas imediatamente começaram a aumentar por conta 
própria o número de atividades no calendário de seu departamento, preparando-se para o momento do 
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grande embate da reunião. Dentro de poucos instantes haveria oportunidade para disputar todos os 
horários disponíveis, na tentativa de ocupar os membros da igreja com alguma atividade. 

Para que isto acontecesse era preciso que cada líder presente brigasse ardentemente para conseguir 
as datas que pretendia. 

A seguir o pastor abriu a temporada de caça aos sábados e feriados dos próximos três anos e a 
disputa começou. Valia qualquer coisa para se conseguir a data desejada. Sem que ninguém tivesse nem 
tempo de respirar, a presidente das senhoras desembestou a falar. Enumerou os chás, encontros, reuniões, 
assembleias, simpósios, conclaves, seminários, passeatas e mais uma infinidade de atividades que 
aconteceriam no período. No final, ainda acrescentou: 

- E não admito que nenhuma mulher da igreja esteja envolvida em qualquer outra atividade nestes 
dias, nem mesmo com seus maridos e filhos. Como se a mulher pudesse fazer esta separação. 

O presidente dos jovens imediatamente se levantou e mostrou a sua artilharia pesada. No entanto, 
como os jovens são menos importantes que os diáconos e não têm nenhuma prioridade na agenda 
pastoral, o pastor interrompeu e disse que na hora própria ele teria a palavra. 

Depois de incluir todas as datas solicitadas pela presidente das senhoras na agenda oficial da igreja, 
o pastor começou a falar de seus próprios projetos. Na hora de apresentar as suas datas, ele suprimiu 
algumas das atividades que vinha sonhando realizar com a igreja, pois conflitavam com as datas das 
senhoras. Ele não queria gerar nenhum atrito com a presidente da organização, que afinal de contas era 
sua esposa. As mulheres eram o braço direito do pastor, na igreja e em casa. Negar alguma data para elas 
era colocar em risco seu ministério. 

Depois que ele salvou algumas datas, passou a palavra ao presidente dos diáconos, que já tinha 
menos opções para incluir suas atividades. A reunião prosseguiu assim até o final. Depois das duas horas 
reservadas para a reunião, o pastor encerrou o encontro com metade dos que compareceram e um quarto 
dos que foram convocados. À medida que alguns líderes iam incluindo suas datas de atividades no 
calendário da igreja, retiravam-se para outros compromissos mais urgentes do que uma simples reunião de 
planejamento estratégico da igreja. 

Ao final da reunião, o pastor juntou todos os pedaços da grande colcha de retalhos que havia sido 
construída naquela manhã. Colocou tudo dentro de uma pasta bonita com o título “Planejamento 
Estratégico da Igreja Evangélica do Corpo Celeste”. Daquele dia em diante ele começou a usar metade do 
tempo do sermão para divulgar aquilo que havia sido “planejado”. 

Naquela manhã de sábado um grupo de 15 pessoas havia conseguido “planejar”: 185 cultos 
evangelísticos, 10 intercâmbios, 18 viagens missionárias, 325 reuniões de confraternização e de 
planejamento, 196 atividades sociais, 45 cantatas, 256 programas especiais e mais 438 atividades variadas 
para a igreja nos próximos três anos. Era um recorde e tanto para um igreja de apenas 150 membros. 

 

Isto é Planejamento Estratégico? Muita gente imagina que calendário de atividades é o mesmo que 
planejamento, e ainda chama isso de planejamento estratégico. 

Mantendo-se os membros da igreja ocupados, o tempo todo, eles não terão oportunidade de refletir 
sobre a superficialidade de sua vida espiritual, a falta de conteúdo do professor da escola dominical ou até 
mesmo a falta de base bíblica das mensagens dos pastores. 

O calendário de atividades nunca poderá ser aceito como o primeiro e único passo de um 
planejamento. O calendário é o complemento, a consequência de algo maior que se espera atingir. Igreja 
que chama “calendário” de “planejamento” não tem visão e está com medo de mexer nos problemas que 
realmente são importantes. 

Normalmente, quando o calendário* se torna planejamento*, os líderes se desgastam e abandonam 
seus postos gradativamente. Ninguém aguenta trabalhar de 8 a 10 horas por dia, frequentar uma atividade 
especial por semana na igreja, além das reuniões e cultos normais, ensaios, família, estudos, retiros, coral, 
viagens e outras preocupações. 

Veremos a seguir a comparação entre esta igreja com enfoque em calendário, cargos e 
departamentos com a igreja quântica, a igreja orientada por propósitos e ministérios. 
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2.2. Comparação: Igreja Antiga x Igreja Atual 
 

IGREJA ANTIGA 
 

Pastor
Titular

Dpto
Evangel.

e Missões

Dpto
de

GMs

Dpto de
Louvor e
Adoração

Dpto
de

Administ.

Dpto
de

Ensino

Evange-
lismo

Missões

Oração
e

Intercess.

Ação
Social

EBD

Discipu-
lado

Cursos
Avançados

Adminis-
tração

Finanças e
Patrimô-

nio

Diáconos

Comuni-
cação

Bandas

Escola
de

Música

Teatro

Louvor
e

Adoração

Mulheres

Homens

Família

...

Membros
Obreiros
Leigos

Diácono

Obreiros
Credenciados

Aspirantes

Pastores

Novos membros chegam pela pregação

...

- Prega
- Visita
- Administra
- Apaga incêndios

Ênfase:
Pregação

 
 

Igreja Atual - Mais cultos por semana, mais seminários, encontros, mutirão evangelístico, 
congressos, chás, simpósios, reuniões... e muito menos acertos no alvo (que alvo???). 
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IGREJA QUÂNTICA (Atual) 
 
 

Missão:

Mt 28:19-20
+ ensinando as

crianças no
Caminho

Ministério de
Educação

Cristã

Ministério de
Evangelismo

e Missões

Ministério de
Comunhão

e Recreação

Ministério de
Ação Social

Ministério de
Finanças

Ministério de
Comunicação

Ministério de
Administração

Ministério de
Louvor e
Adoração

Ministério de
Oração e

Intercessão

Ministério Pastoral

Diretoria

AssessoriaAss
em

blé
ia

Membros

Grupos Familiares

Novos membros chegam pela pregação e grupos familiares
(isto é, pela ação de todos)

Discipulado

Descoberta de Dons

- 1o Discipula líderes
- 2o Treina e Capacita
- 3o Prega e Visita

O Pastor Titular:

Ênfase:
Dons

 
 
 

Igreja Quântica - Mais treinamento, mais capacitação pessoal, mais dons descobertos, mais 
ministérios, mais grupos familiares, mais trabalho feliz... e muito mais cumprimento da missão. 
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Minhas Qualidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meus Defeitos 

 
 
 
 
  Desenho 
  que me 

  REPRESENTA 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Metas na Vida Pessoal e Sentimental 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas na Vida Profissional e Espiritual 
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Desenvolvimento Natural da Igreja 
1. Conceitos 

Christian A. Schwartz 

1.1. O que é “desenvolvimento natural da igreja”? 
 Aprender da natureza significa aprender da criação de Deus. 

Aprender da criação significa aprender de Deus, o Criador.  
 Por que cresce a grama? Por ter o objetivo: “até junho de 2004 preciso crescer 30 centímetros”? 
 Quando falamos de desenvolvimento natural da igreja, não se trata do conhecimento de Deus, mas 
do conhecimento de princípios de edificação da igreja. Princípios criados por Deus muito antes de existir a 
própria Igreja. 
 É interessante notar a frequência com que o Novo Testamento – e principalmente Jesus – usa 
comparações da natureza, principalmente da agricultura, para explicar as leis que regem o reino de Deus: 

- os lírios do campo, 
- os quatro tipos de solo, 
- a árvore com os seus frutos, 
- as leis da semeadura e da colheita 
- a figueira 
- e outras mais. 
Muitos expositores argumentam que Jesus falou dessa forma porque os seus ouvintes viviam numa 

região marcada pelo trabalho no campo e por isso eram especialmente acessíveis à esse tipo de linguagem 
figurada. 

Estou convencido, no entanto, de que esta explicação é insuficiente. Se Jesus vivesse e trabalhasse 
no mundo hoje, Ele certamente não substituiria aquelas ilustrações por exemplo do mundo da Informática. 
Figuras tecnológicas não têm relação alguma com o segredo da vida. Para explicar o mundo natural, do 
homem, é preciso figuras e leis naturais, da natureza. 

 

1.2. A chave: o “potencial natural” 
Potencial natural: “capacidade inerente de um organismo ou de uma espécie de se multiplicar e se 

reproduzir por si mesma”. 
O que interessa não é produzir crescimento e multiplicação, mas reduzir ao máximo a resistência do 

ambiente. Ai, então o crescimento acontece por si mesmo. 
O mesmo princípio vale para o desenvolvimento de igreja. A nossa tarefa não é produzir 

crescimento de igreja, mas liberar o potencial natural que Deus já colocou na igreja. Cabe a nós, portanto, 
manter a resistência do ambiente tão baixa quanto possível, ou seja, limitar (criar limites para) os fatores de 
influência tanto internos quanto externos. 

Externos: Sol, chuva, granizo, frio, calor, pragas... 
Internos: boa semente, solo adubado, profundidade adequada, controle do mato... 
 
Já que não temos praticamente nenhum controle sobre os fatores FORA da igreja, deveríamos nos 

concentrar nos fatores INTERNOS, que podem inibir o crescimento e a multiplicação da igreja. Assim, o 
crescimento de igreja irá acontecer por si mesmo. Deus faz o que prometeu: Ele dá o crescimento (1 Co 3:6: 
Eu plantei; Apolo regou; mas Deus deu o crescimento). 

 

Como organizamos a auto-organização? 
O que podemos fazer para liberar aquilo que denominamos de potencial natural? 
As 4 pedras fundamentais do desenvolvimento natural da igreja são: 
1. Marcas de Qualidade 
2. Fator Mínimo 
3. Princípios da Natureza 
4. Novo paradigma 
 

Falaremos mais neste trabalho somente sobre as pedras 1 e 3. Explicaremos o que é Fator Mínimo 
e Novo Paradigma, mais com a finalidade didática (de conhecimento). 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            18 

 

1.3. O princípio do “por si mesmo” na Bíblia 
“A liberação dos processos automáticos de crescimento” - este é o segredo estratégico das 

igrejas que crescem. 
Mesmo os princípios divinos interpretados de forma errada pelo ser humano permanecem princípios 

divinos. Disto tiramos ainda mais a necessidade de testá-los com base na Bíblia. 
 

Marcos 4:26-29: “O reino de Deus é assim como se um homem 
lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, 
de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não 
sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a 
erva, depois a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. E 
quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, 
porque é chegada a ceifa.” 

 

Visto de fora parece que algo aconteceu por si mesmo, automaticamente. Na verdade é uma obra 
de Deus. 

Igrejas que crescem – quer estejam conscientes disso ou não – fazem uso do processo automático 
de crescimento. 
 
 Mas nem tudo o que encontramos na igreja são princípios que podem ser aplicados ao 
desenvolvimento natural da igreja. Isto é resultado do versículo: I Co 10:23: Todas as coisas são lícitas, mas 
nem todas as coisas convêm; todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 

Precisamos saber distinguir. Eis aí o porquê da diferença entre o desenvolvimento natural da igreja 
e os conceitos e “princípios” tão divulgados do movimento de crescimento da igreja. Eis aí o porquê ações 
que funcionam em uma igreja não funcionam em outra. Eis aí o porquê não devemos copiar modelos. 
 A diferença básica entre o Desenvolvimento Natural da Igreja e o modelo baseado no Crescimento 
da Igreja por Modelos é: 
 

1. O desenvolvimento natural se coloca contra o procedimento pragmático e a-teológico (o fim justifica os 
meios), e o substitui pelo procedimento orientado de acordo com princípios. 

 
2. O ponto de partida não é a quantidade (“Como vamos levar mais pessoas para o nosso culto?”), mas 

considera a qualidade da vida da igreja como chave estratégica para o desenvolvimento desta. 
 
3. O desenvolvimento natural não quer produzir ou criar, mas sim liberar os processos automáticos de 

crescimento com que Deus mesmo constrói a sua igreja. 
 
 Jamais devemos confundir “experiências pessoais” e princípios universais”. Todas as luzinhas 
vermelhas do nosso painel de controle deveriam acender quando alguém propaga as suas experiências 
pessoais como princípios válidos universalmente. 
 
 
 
 
Em resumo, Desenvolvimento Natural da Igreja significa despedir-se: 

1. da obsessão da cópia de modelos,  
2. da busca da quantidade,  
3. dos métodos manipulativos de marketing e  
4. da mentalidade questionável de sempre querer produzir as coisas. 
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2. Oito marcas de qualidade 

2.1. Crescimento da igreja – a queda de um mito 
Algumas igrejas defendem a construção de mega igrejas como o meio mais eficaz de saturar a 

sociedade com o evangelho.  
Outras reduzem o tamanho ideal da igreja a pequenos grupos. 
Há igrejas que creem que o culto totalmente direcionado para incrédulos é o segredo do sucesso. 
Outras garantem que o culto deve ser o lugar da adoração e de edificação para os cristãos.  
Algumas igrejas exaltam novas estratégias de marketing como o método irrefutável de crescimento 

de igreja. 
Outras realizam com sucesso a edificação de igreja sem jamais terem ouvido falar de marketing. 
Existe diferença entre “modelos” (= conceitos com que qualquer igreja em qualquer lugar tenha tido 

bons resultados) e “princípios” (= aquilo que vale para todas as igrejas da Terra). 
O desenvolvimento natural da igreja baseia-se em princípios. 

 

2.2. O projeto internacional de pesquisa 
Quais são os princípios de crescimento de igreja válidos independentemente de cultura, direção 

teológica ou denominacional? 
 O Instituto para o Desenvolvimento da Igreja iniciou suas pesquisas, para descobrir estes 
princípios, em 1987, na Alemanha. Até 1997 havia pesquisado 1188 igrejas em 32 países nos 5 
continentes. Foram mais de 20 denominações, sem contar as igrejas independentes, dando um total de 
34.314 pessoas pesquisadas e 4,2 milhões de respostas. 
 Desta monstruosa massa de dados surgiu as informações que estamos condensando aqui. 

As pesquisas e seus itens são preenchidos nas igrejas, por cerca de 30 pessoas escolhidas pelo 
pastor, que mais representem o centro da vida da igreja pesquisada. Os pastores respondem 108 itens e os 
cooperados respondem 91, gerando um total de 170 itens não repetidos. 
 

2.3. “Crescimento” é o critério ideal? 
Dizem que igrejas que crescem são igrejas sadias. O motivo, eles alegam, é que a quantidade de 

uma igreja (tanto o tamanho numérico quanto o seu padrão de crescimento) pode ser medida com exatidão. 
Mas a pesquisa do Instituto mostrou que também o índice de qualidade (IQ) de cada igreja 

pesquisada pôde ser descoberto. 
IQ = 50 -> igrejas com qualidade média, com desvio padrão de 15 (podendo chegar a 65=50+15). 

 

Qualidade Alta

Qualidade Baixa

Igrejas
em

Declínio

Igrejas
que

Crescem

IQ médio
acima de 56

IQ médio
abaixo de 45

q+ c- q+ c+

q- c- q- c+

 
 

Relação entre Qualidade e Quantidade (crescimento) 
 
Obs.: Observou-se, com as pesquisas, que 73 % das igrejas têm qualidade média e não crescem (estão estagnadas). 
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2.4. As marcas de Qualidade das Boas Igrejas 
 Da pesquisa, as respostas convergiram para as marcas de qualidade das igrejas, comum a todas as 
igrejas que estão crescendo com um bom nível de atendimento:  

1. Liderança capacitadora 
2. Ministérios orientados pelos dons 
3. Espiritualidade contagiante 
4. Estruturas funcionais 
5. Culto inspirador 
6. Grupos familiares 
7. Evangelização orientada para as necessidades 
8. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal 

 
1. Liderança capacitadora 

 Verificou-se que o estilo de liderança da maioria dos pastores é mais orientado para coisas do que 
para pessoas, mais preocupado em objetivos do que em relacionamentos, mais baseado em autoritarismo 
do que num trabalho de parceria.  

Todavia, os líderes das igrejas que crescem com qualidade, investem a maior parte do seu tempo 
em discipulado, delegação e multiplicação. Assim, a energia investida por eles pode multiplicar-se quase 
infinitamente. 

É assim que acontece a “auto-organização”. Dessa forma, em vez de se tentar pôr em movimento a 
igreja por meio de pressão e forças humanas, o poder de Deus é finalmente liberado. 
 

2. Ministérios orientados pelos dons 

 Deus mesmo já determinou quais cristãos vão efetuar melhor determinados ministérios. À medida 
que cristãos vivem de acordo com seus dons espirituais, eles não trabalham pelas próprias forças, mas o 
Espírito de Deus trabalha neles. 
 Cargos e Departamentos são coisas das igrejas “modelo”. Encontre seus dons e atue no(s) 
ministério(s) preparado(s) para você. 
 

3. Espiritualidade contagiante 

 O fator determinante é se os crentes de uma determinada igreja vivem a sua fé com dedicação, 
paixão, fogo e com entusiasmo. 
 Em geral podemos observar que nas igrejas em que as “tendências legalistas” estão presentes em 
maior ou menor grau (em que ser cristão significa concordar com uma doutrina, moral ou ter carteirinha de 
uma igreja), a paixão espiritual está abaixo da média. 
 Esforços em doutrina ou moral retiram os esforços em imitar Jesus. 
 Sempre que a “luta pela doutrina correta” tomar o lugar de esforços concretos para viver a fé 
pessoal em Jesus de forma apaixonada, estamos nos baseando em um paradigma falso. 
 Portanto a chave aqui é PAIXÃO - DEDICAÇÃO - ENTUSIASMO. 
 

4.  Estruturas funcionais 

 O elo tão íntimo que existe entre estruturas e a vida se expressa na criação: o ato da criação é um 
ato de formação, ou seja, de criar a forma. O oposto da forma é a terra sem forma, é a massa amorfa, o 
amontoado de terra. Quando Deus sopra o seu Espírito nesse amontoado de terra, surge a forma, surge a 
vida. 

Um ato criativo semelhante ocorre sempre nas igrejas em que Deus derrama seu Espírito. Ele 
concede forma para essas igrejas. 

Diz um ditado: Quer crescer e melhorar. Comece com você: melhore. Estruturas funcionais 
estão diretamente ligadas à tradicionalismo. Sempre que uma estrutura se mantém intacta durante os anos, 
concreta, dura, sem vida, arraigada, o desenvolvimento da igreja através do aumento da qualidade e do 
crescimento se mantém parado. 

O verdadeiro empecilho para o desenvolvimento da igreja não se encontra na falta de 
conhecimento, mas nos bloqueios teológicos e comportamentais. 

É praticamente impossível haver uma mudança positiva na igreja, quebrando tradicionalismos, sem 
que haja muita provocação, agitação emocional e crises. Muitos continuarão com suas posições. 
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Todavia o físico Max Planck, o pioneiro da Física Quântica, citou, já no fim da sua vida repleta de 
tentativas de convencer colegas do modelo antigo Newtoniano: 

“Uma verdade científica nova não costuma se impor por convencer os seus opositores, mas muito 
mais pelo fato destes opositores morrerem aos poucos e que a geração nova seja familiarizada, 

desde o início, com a verdade.” 
 

5. Culto inspirador 

 Muitos pastores estão empenhados em transformar o seu culto em um culto para o visitante, sem 
questionar seriamente se essa forma de evangelização – obviamente uma entre milhares de boas 
possibilidades – é a mais apropriada para o seu caso. Eles simplesmente partem do princípio válido 
universalmente. Mas, está provado que isso não é fato. 
 Muitos cristãos vão ao culto para se reciclar, para aprender, para ajudar. Mas se em todos os cultos 
se prega para não convertidos, para pessoas que devem aceitar Jesus, os verdadeiros convertidos não se 
sentirão confortáveis. 
 
 Como é o culto em sua igreja: 

 1- Quando você sai do culto você diz: Que “gostoso”! Que maravilha! Estou transformado! 
 2- Ou após passar 30 minutos, já na sua casa, pouco se lembra do que ali foi falado? 

 De acordo com esse último modelo (2), as pessoas não vão ao culto porque esperam ter uma 
experiência agradável e inspiradora, mas para fazer um favor ao pastor ou a Deus. 

Às vezes, à esta ideia se acrescenta a suposição de que Deus abençoará a fidelidade de ir ao culto 
e suportar uma experiência desagradável. Quem pensa de acordo com esse modelo sempre vai usar de 
pressão para motivar os cristãos a participarem do culto. Essa pessoa não entendeu nada dos processos 
automáticos de crescimento que podem ser percebidos e estudados, especialmente no aspecto do Culto. 
Ou seja, nas igrejas em que os cultos são celebrados de forma inspiradora, podemos observar que eles “por 
si mesmos” atraem as pessoas. 
 

6. Grupos familiares 

 A multiplicação constante dos grupos familiares é um princípio universal de crescimento da igreja. 
 O fator decisivo para um grupo familiar alcançar o seu objetivo é que ele seja um grupo holístico, ou 
seja, completo em si mesmo. Isso significa que nesse grupo não só se estudam textos bíblicos, mas as 
verdades bíblicas são constantemente relacionadas a fatos concretos da vida diária dos cristãos. Os 
participantes desses grupos têm a possibilidade de levar à comunhão do grupo questões que realmente 
mexem com eles no dia a dia. 
 Estes grupos produzem periodicamente novos líderes, normalmente pelo processo de treinamento 
de liderança chamado Discipulado. E este discipulado só é efetivo e completo quando há a transferência 
de vida da liderança e do próprio grupo, em vez do estudo de conceitos abstratos. 
 A pesquisa confirmou que quanto maior é a igreja, tanto maior é a importância do princípio dos 
grupos familiares com vistas ao crescimento da igreja. 
 Uma igreja da Coréia tem mais de 280 mil membros. A ceia é feita com o auxílio de 2 mil diáconos. 
Mas esta igreja só subsiste porque possui uma estratégia fortíssima de Grupos Familiares. 
 

7. Evangelização orientada para as necessidades 

 A pesquisa provou que está errada a tese, defendida com a maior naturalidade nas igrejas 
evangelisticamente ativas, de que “cada cristão é um evangelista”. 
 O verdadeiro cerne (comprovado empiricamente) desse lema é, sem dúvida, que a tarefa de cada 
cristão é investir os seus dons específicos para o cumprimento da grande comissão. Mas isso, de forma 
alguma, faz de cada cristão um “evangelista”. Evangelista é aquele a quem Deus deu o dom espiritual 
correspondente. Em um de nossos estudos anteriores comprovamos com exatidão a tese de C. Peter 
Wagner que dizia que apenas 10% dos cristãos têm o dom de evangelista. 
 É fundamental fazer diferença entre cristãos que receberam de Deus o dom do evangelismo e 
cristãos a quem Deus deu outros dons. Se “todos os cristãos são evangelistas” já não precisamos descobrir 
aqueles 10% que têm de fato o dom de evangelista. 
 A chave para o crescimento da igreja é ela direcionar as suas atividades evangelísticas para os 
questionamentos e dificuldades (necessidades) dos incrédulos. Quem tem um bom relacionamento com 
este incrédulo, deve usar seus próprios dons para que esta pessoa entre em contato com a igreja e ouça o 
evangelho. 
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8. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal 

 Existe uma correspondência altíssima entre a capacidade de amar de uma igreja e o seu potencial 
de crescimento. 
 Amor de verdade dá à igreja um brilho, produzido por Deus, muito maior do que programas 
evangelísticos, pois nestes a ênfase recai exclusivamente sobre modos verbais de transmissão. 

As pessoas sem Deus não precisam de discursos sobre amor: elas querem experimentar o amor 
cristão na prática do dia a dia. 

Veja abaixo uma das perguntas e a média da resposta das mais de 1000 igrejas: 
 

Qualidade Alta

Qualidade Baixa

Igrejas
em

Declínio

Igrejas
que

Crescem

63 % 68 %

33 % 46 %

Na nossa igreja rimos muito

q+ c- q+ c+

q- c- q- c+

 
 

Crescimento e Qualidade no Atendimento em Igrejas Evangélicas 
 

2.5. O ponto de partida qualitativo 
 Não partimos da pergunta: Como conseguimos levar mais pessoas para o nosso Culto? 

A nossa pergunta é: Como vamos crescer nos oito aspectos da qualidade da nossa igreja? 
 Exatamente os mesmos “métodos” que produzem qualidade maior na igreja também geram, como 
efeito colateral, o crescimento numérico. 
 A estratégia que se preocupa primeiro com a qualidade da igreja, é um ponto de partida muito 
melhor. 
 A falta de crescimento numérico em uma igreja indica, via de regra, problemas na qualidade. 
 Primeiro: Qualidade. E como consequência receba Quantidade. 
 

Por que alvos de crescimento numérico são inadequados 

 Uma igreja que quer crescer, afirmam os do planejamento estratégico, precisa de alvos concretos 
de crescimento numérico. “Até o ano 2024 queremos ter 3.400 pessoas nos nossos cultos.” Essa é, em 
geral, a ideia que primeiro vem à mente das pessoas, quando se fala no movimento de crescimento da 
igreja. 
 Sete de cada dez igrejas que crescem conseguem trabalhar sem esses alvos, e, evidentemente, 
estão indo muito bem. Esse resultado, por si só, ainda não diz muito sobre as vantagens (ou desvantagens) 
dos alvos numéricos de crescimento, mas indica que não se trata aqui, de forma alguma, de um princípio 
universal de crescimento de igreja. 
 Precisamos de alvos precisos, desafiadores, limitados no tempo e mensuráveis para fazermos 
progresso no desenvolvimento da igreja. 
 Será que a afirmação de que logo teremos 3.400 pessoas no culto vai me estimular a alguma ação 
concreta? 
 Creio que uma verdade pedagógica está sendo ignorada nessa forma de pensamento. Alvos só são 
motivadores se estiverem relacionados a áreas de atuação que eu posso influenciar. 
 Mas, engajar-me para que os relacionamentos com outras pessoas do meu grupo familiar se tornem 
mais fraternos, para que eu recepcione com sorriso os visitantes do Culto, para que eu convide pessoas 
distantes da igreja para um café em casa, para que eu devote tempo bem definido do meu dia à oração, são 
exemplos de alvos que podem ser alcançados com a minha participação. Esforços em alcançar esses tipos 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            23 

de alvos qualitativos têm uma correspondência comprovadamente maior sobre o crescimento numérico da 
igreja do que os supostos alvos numéricos em relação à participação no Culto. 
 O ponto de partida para o desenvolvimento natural da igreja não é, portanto, alvo numérico (“3.400 
membros até o ano 2004”), mas alvos no âmbito qualitativo (por exemplo, “até o fim de novembro, 80% dos 
membros devem ter descoberto os seus dons espirituais”). Nesse campo não deveríamos esperar nem mais 
um dia para colocarmos alvos desafiadores, alcançáveis, limitados no tempo e mensuráveis. 
 

2.6. Igrejas grandes são igrejas sadias? 
 Não. O contrário é verdade. Confirme isto nas tabelas de pesquisa abaixo: 

 
 Igrejas que crescem Igrejas em Declínio 

Número de Membros 297 636
Participantes de Culto 202 235

 

Tamanho de Igreja 
 

 Igrejas grandes Igrejas pequenas 
 Nos últimos 5 anos, mais de 

300 pessoas nos cultos
Nos últimos 5 anos, menos 
de 100 pessoas nos cultos 

Taxa Anual de Crescimento 3 % 13 %
Índice de Qualidade (IQ) 48 52

 

Qualidade e Crescimento 
 
 As pesquisas comprovaram: as igrejas que estão perdendo membros têm, em média, o dobro de 
membros das igrejas que crescem, e a participação nos cultos está, em média, somente 17 % acima das 
igrejas que crescem. 
 De todas as variáveis estabelecidas, a igreja grande está em terceiro lugar entre os fatores de pior 
influência sobre o crescimento da igreja, próximo de “teologia liberal” e “tradicionalismo”. 
 A real surpresa veio à tona quando transformamos os valores percentuais em números absolutos. 

- As igrejas menores alcançaram, em média 32 pessoas para Jesus nos últimos cinco anos. 
- Igrejas com o número de participantes no culto entre 100 e 200 ganharam, também, 32 pessoas. 
- Igrejas com o número de participantes entre 200 e 300 ganharam 39 pessoas 
- Igrejas com o número de participantes entre 300 e 400 ganharam 25 pessoas para Jesus. 
Em outras palavras, uma igreja “pequena” conquista, em média, tantas pessoas quanto uma igreja 

“grande”. Colocando isso em outras palavras, poderíamos dizer que duas igrejas de 200 membros 
conquistam o dobro de pessoas para Jesus do que uma igreja de 400 membros. 
 Se em vez de uma igreja de 2.856 participantes no culto tivéssemos 56 igrejas de 51 pessoas, 
então estas igrejas, seguindo os dados estatísticos, iriam alcançar 1792 novas pessoas em cinco anos, 
portanto 16 vezes o total da mega igreja. A eficácia evangelística das “igrejas-anãs” é, portanto, 1600% (16 
vezes) maior do que a da mega igreja! 
 Em “igrejas-anãs” (portanto menos de 100 participantes), de acordo com informações do pastor, em 
torno de 31% dos participantes têm uma atividade ou tarefa na igreja correspondente aos seus dons. Nas 
mega igrejas esse valor está em apenas 17%. 
 Em “igrejas-anãs” 46 % dos participantes estão engajados em grupos familiares. Nas mega igrejas 
apenas 12%. “Mais para inglês ver”. 
 
 A causa da diminuição da qualidade em igrejas grandes é que o crescimento ilimitado vai contra os 
princípios da natureza. O caso clássico é quando a frequência do culto atinge 180 a 200 pessoas: o 
crescimento para, sem que para isso, aparentemente, exista uma causa clara. 
 
 Já existem até livros sobre o assunto: “Como quebrar a barreira dos 200”. Todos paliativos, que não 
atacam a verdadeira causa: existem limites da graça.  Deus gostaria de nos dizer com isto: “A igreja de 
vocês não precisa continuar a crescer infinitamente. Em vez de vencer estas barreiras, seria melhor vocês 
se perguntarem como podem aplicar o princípio da multiplicação.” Senão Ele pode permitir uma divisão não 
prevista ou esperada. 
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3. O Fator Mínimo 

 Na agricultura temos o seguinte conceito: 
 Uma planta só vai crescer plenamente, se todos os nutrientes que ela precisa (Macronutrientes: 
N=nitrogênio do solo e do ar, P=Fósforo, K=Potássio, Mn=Manganês, Ca=Cálcio, Mg=Magnésio...; 
Micronutrientes: Mo=Molibdênio, B=Boro, Zn=Zinco... - citando só os mais importantes), estão numa 
proporção tal que, a escassez de algum deles não compromete a absorção dos outros.  Isto significa que 
não adianta ter uma tonelada por metro quadrado de Nitrogênio naquele trecho de solo se há uma grande 
deficiência de Potássio. O Potássio no solo estaria numa quantidade abaixo do fator mínimo necessário 
para que aquela planta tenha seu desenvolvimento mínimo. 
 Com as qualidades da igreja se passa da mesma maneira. Se nossa liderança é capacitada, se os 
ministérios de nossa igreja são orientados para os dons de seus membros, se a espiritualidade de nosso 
povo está à flor da pele, se temos uma estrutura funcional e adequada, se nossos cultos são inspiradores e 
ungidos, se atuamos grandemente com grupos familiares, se efetuamos uma evangelização orientada para 
as necessidades, mas nossos relacionamentos são marcados por brigas, discórdias, desconfiança e inveja, 
a igreja pode estar diminuindo e pode haver uma tendência de diminuir a qualidade de nossas ações. 
 A estratégia é concentrarmos esforços e nossa energia nos fatores mínimos, as marcas de 
qualidade menos desenvolvidas de nossa igreja e que bloqueiam o crescimento. 
 Como num barril de ripas (aduelas). A ripa mais curta determina quanto de água cabe no barril. A 
marca de qualidade com índice menor irá determinar a quantidade de pessoas que serão participantes dos 
cultos. 
 
 

4. Seis Princípios da Natureza 

 A chave para cada uma das 8 marca de qualidade é a liberação do potencial natural que Deus já 
colocou na sua igreja. 
 
 Se seguirmos o conselho bíblico de aprendermos com a natureza, para entendermos melhor as leis 
do Reino de Deus, iremos encontrar uma série de princípios válidos para todos os organismos vivos - 
também para o organismo “igreja”.  
 

4.1. Princípio n. 1: Interdependência 
 Todos os elementos - desde os microorganismos até as estrelas - estão relacionados e são 
interdependentes de uma forma tão sábia que o ser humano não consegue compreender. 
 Este é o principal princípio da Física Quântica que tentamos explicar abaixo:  

O modelo de física clássica é atomístico, onde o todo é formado por partes (átomos, moléculas ou 
organismos maiores) e a interação entre as partes explica o conjunto. Todavia a física quântica ensina-nos 
que os sistemas físicos consistem de padrões de energia dinâmica. Nenhum pedaço pode ser visto 
separadamente do todo sem que haja distorções ou perda. A física quântica é holística, buscando explicar o 
todo pelas suas partes, devendo se preocupar menos com o controle dos processos e encorajar mais o 
relacionamento e as coesões entre as partes. Por isto é que na igreja quântica, as partes: líderes, membros, 
ministérios e departamentos são interdependentes, mas intimamente relacionados. Tem suas próprias 
propriedades, mas não podem ser explicadas ou entendidas isoladamente. Devem ser consistentes em um 
contexto maior - humano, corporativo, social e ecológico - aumentando as relações entre si. 

 
É verdade que o termo “interdependência” não está na Bíblia, assim com a maioria dos termos 

usados no desenvolvimento natural de igreja também não estão. No entanto, os fatos que estão por trás, 
estão muito próximos do que a Bíblia chama de “sabedoria”.  

 

Sabedoria, na Bíblia, significa observar um fenômeno sem isolá-lo de suas relações complexas com 
o ambiente, e, acima de tudo, não esquecer as leis que Deus, o Criador, nos deu. 
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Departamentos e suas interdependências 

 Os departamentos do velho organograma da igreja estão relacionados. Veja abaixo como: 
 

 
Grupos 

Missionários 

Evangelismo/ 
Marketing 

Música/ 
Louvor 

Educação 
Cristã 

Contas a Pagar 
Compras

Financeiro/
Contabilidade

Estatística

Documentação/
Pesquisa

Ministério/ 
Pessoal 

Membros/ 
Cultos 

Assistência 
Social 

Informática/ 
Ctrl Qualidade 

Anciãos 
Homens 
Mulheres 
Jovens  
Casados 

Jovens
Juniores
Crianças

Congregações 
Pontos de Pregação 
Eventos Especiais 
Propaganda 
Visita Pastoral 

Evangelismo:
  - Televisão 
  - Rádio 
  - Ar Livre 
  - Crianças 
  - Adultos 

Coro 
Banda 
Som 
Orquestra 
Conjunto 

Fitas 
Vídeo e Televisão 
Retroprojetor 
Instrumentos 

EBD 
Berçário 
Cursos/Treinamento: 
  - Noivos 
  - Batismo 
  - Outros 

Artes/Cultura 
Retiros 
Acampamentos 
Biblioteca 
Discipulado
Novos Convertidos 

Folhetos
Boletins
Avisos
Escalas
Apostilas
Formulários
Certificados

Faixas
Cartazes
Desenhos/Figuras
Manuais
Fotolitos
Transparências
Pesquisa de Mercado

Equipamentos 
Digitação
Operação
Suporte

Controle de Qualidade
Telecomunicações
Treinamento em
   Informática 

Frequência:
  - Membros
  - Visitantes
  - Ministério
  - EBD
  - Cursos/Reuniões

Informações de Cultos
Dízimos e Ofertas
Gastos
Cerimônias
Aptidões e Profissões

Orçamentos
Construção
Patrimônio
Dízimos e Ofertas
Contratos

Livro Caixa
Balancete
Impostos e Taxas
Seguros

Gastos e Compras
Previsão de Gasto por Período

Ministros
CDL
Aspirantes
Obreiros Cred. 

Obreiros Auxiliares
Diáconos 
Cooperadores
Funcionários 

Relações Públicas 
Visitantes
Testemunhos 
Curas
Batismo ES
Frequência

Preenchimento de 
   Formulários
Vigílias 
Cerimônias 
Pregador 
Dirigente 

Atendimento ao Público (orientação)
Conscientização 
Creches
Albergue
Alimentação 

 
 

Organograma dos Departamentos e Suas Dependências na Igreja Atual 
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Ministérios e suas interdependências 

 Também os ministérios do novo organograma da igreja estão relacionados. Veja abaixo como: 
 

Ministério Geral Ministérios específicos Departamentos ou divisões atuais
Pastoral Aconselhamento Atendimento pastoral, Aconselhamento 
 Visitação e Assistência Visitação e assistência pastoral 
 Proclamação Pregação, Ensino bíblico, Doutrinamento, Cultos
 Diaconia Junta Diaconal, Ceia
 Apoio a vocacionados Comissão de apoio ao treinamento de líderes
Missões Expansão missionária Grupos missionários
 Missões locais Congregações e novas frentes de trabalho 
 Sustento missionário Grupos que sustentam missionários 
 Projetos missionários Viagens missionárias
 Promoção missionária Trabalho de divulgação de missões na igreja
 Apoio missionário Acompanhamento e suporte aos missionários
Evangelização & Ação Social Evangelização pessoal Apoio ao evangelismo pessoal 
 Evangelização especial Trabalhos específicos de evangelização que a igreja 

realiza
 Social Beneficência, Multiministérios, Programas sociais, Ensino 

profissionalizante 
 Ajuda humanitária Sopão e outros
Integração  Grupos pequenos Cultos nos lares, Estudos bíblicos 
 Integração dos novos cristãos Integração do novo convertido, Conselheiros
 Surdos Trabalho com surdos
Louvor & Adoração Música Educação musical, Eventos, Culto 
 Escola de música Escola de música
 Teatro Grupo de teatro
 Grupos musicais Traduções, Patrimônio, Regentes e Pianistas, Coros, 

Conjuntos
Educação Cristã Discipulado/Ensino bíblico Discipulado, Escola Bíblica Dominical (e setores)
 Treinamento de líderes Programas de treinamento de líderes 
 Infantil Sociedade crianças, Setor infantil EBD, Cultinho
 Adolescentes & Jovens Atividades ou organizações de jovens 
 Rede ministerial Desenvolvimento da igreja utilizando os dons espirituais
 Crescimento cristão Sociedade Feminina, Sociedade Masculina, Uniões e 

Grupos específicos
 Ensino criativo Biblioteca, Videoteca
Família Casais Encontro de Casais
 Preparação para casamento Curso de Noivos
Oração Sala de oração Sala de Oração
 Intercessão Atividades de oração, Vigílias, Encontros etc.
Administração Patrimônio Ornamentação, Patrimônio 
 Apoio aos ministérios Recepção, Secretaria, Informática 
 Apoio logístico Cozinha, Transporte, Cantina 
 Segurança Segurança e Estacionamento, Guarda-volumes
 Som e imagem Som, Registro visual
 Boas vindas Introdução, Plantões
Finanças e Mordomia Planejamento Orçamento e Programa de acompanhamento
 Mordomia Promoção de mordomia
 Relações públicas Imprensa e Relações públicas 
Comunicação  História Acervo Histórico, Arte, Estatística 
 Comunicação criativa Painéis e campanhas da igreja 
 Mídia Rádio, TV, Boletins, Jornais etc. 
Comunhão e Recreação Membros Vida cristã, Recepção de membros, Preparação para o 

batismo
 Terceira idade Programa da terceira idade 
 Recreação Atividades esportivas e sociais 

 

Como reconhecer a interdependência 

 Quantas vezes experimentamos que uma medida que dá bons resultados no curto prazo, a longo 
prazo dá o resultado contrário. Há alguns anos uma província do sul da Índia foi assolada por uma praga de 
cobras. Essas cobras, que não eram totalmente inofensivas, multiplicavam-se de tal forma que eram 
encontradas em todo lugar - nas estradas, nas casas, nos campos, nos estábulos. As autoridades tiveram 
de tomar providências e colocaram um prêmio em dinheiro para cada cobra morta. De início tudo parecia 
correr como planejado: a população organizava caçadas regulares e o número de cobras diminuía 
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consideravelmente. Até um novo ramo de negócios se desenvolveu: caçadores de cobra profissionais eram 
cada vez mais comuns. 

 

 Depois o número de cobras diminuiu abaixo de um determinado nível, as autoridades perceberam 
que a situação mudou de repente: em todo lugar as cobras podiam ser encontradas novamente. Verificando 
a situação a fundo, descobriu-se que muitos dos caçadores de cobras haviam se tornado criadores de 
cobras, conseguindo assim o prêmio oferecido por elas. À medida que tinha por objetivo exterminar com as 
cobras, a longo prazo alcançou exatamente o contrário. 

 

 O princípio da interdependência deve nos ajudar a reconhecer: 
1. De que forma diferentes áreas de desenvolvimento da igreja estão relacionadas umas às outras e 

dependente uma das outras, e 
2. Até que ponto podem surgir, das mudanças em uma área, consequências duradouras positivas ou negativas 

em outras áreas. 
 

4.2. Princípio n. 2: Multiplicação 
 Uma árvore não cresce indefinidamente, mas produz novas árvores, que, por sua vez, também vão 
produzir outras árvores. Para compreender melhor: os verdadeiros frutos de um evangelista, não os são 
convertidos, mas sim mais evangelistas. Os verdadeiros frutos de um professor, não são alunos sábios 
prontos e treinados, mas sim mais professores. 
 A igreja simplesmente se perpetua pela multiplicação. Este é um princípio inerente à ela. E o oposto 
da multiplicação no desenvolvimento da igreja não é a divisão e sim a adição. 
 Não há sintoma mais evidente de um estado clínico preocupante do que estruturas que impedem a 
multiplicação da igreja, ou a vêem como exceção. 
 Por que grupos cristãos e também igrejas inteiras não poderiam morrer depois de um certo tempo? 
Essa ideia não será tão amedrontadora depois que a igreja ou o grupo tiver gerado 4 filhos, 16 netos, 54 
bisnetos. Na criação de Deus vale o princípio: o organismo individual morre, mas a informação genética 
permanece e se perpetua. 

 

4.3. Princípio n. 3: Transformação de Energia 
 Podemos estudar o princípio da transformação de energia ao observarmos como o organismo lida 
com um vírus. Os vírus trazem doença, portanto nocivos. No entanto, em quantidade pequena, e em 
condições ambientais adequadas, os vírus estimulam o corpo a reagir e assim fortalecer o sistema 
imunológico. Esse princípio é aproveitado na vacina. Energias prejudiciais ao corpo são transformadas por 
meio da imunização em energias positivas para a saúde do corpo. 

 

Como Deus usa este princípio 

 Frequentemente, encontramos o princípio da transformação de energia na Bíblia. Um dos exemplos 
mais conhecidos é a ocasião em que Paulo se refere ao “Deus desconhecido” no areópago (obviamente um 
ídolo) e faz disso o ponto de partida para a sua mensagem evangelística (At 17). O fato de Deus ter usado - 
e continuar usando até hoje - a perseguição dos cristãos (At 8) para a propagação do evangelho é mais 
uma vantagem desse princípio. O sangue dos mártires transforma-se em semente do evangelho. Forças 
“inimigas” são transformadas em forças “santas”. 
 Como exemplo, citamos a ação de um surfista: Em vez de lutar com esforço imensos contras as 
ondas, ele aproveita a força das ondas por meio de manobras inteligentes. 

 

Usando as crises criativamente 

 É necessário evitar tanto a aceitação fatalista do destino (“Deus quis assim”), como a revolta 
obstinada (“isso é obra de Satanás”). Melhor é perguntar constantemente: Como posso usar esta situação 
para que haja benefício para o reino de Deus? Esse questionamento é muito criativo e também bíblico. 
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” diz a promessa bíblica 
(Rm 8:28). 

 

Um Exemplo 

 Um missionário palestrante é contratado e, por meio de apelos por mais contribuição, tenta-se 
levantar o dinheiro para pagar esse novo cooperador. Ficamos admirados por que é tão difícil motivar os 
membros da igreja para contribuírem com um pouco mais para sua igreja - e não levamos em consideração 
que a resistência para ofertar dinheiro para uma organização, em geral, é maior do que a resistência para 
ofertar algo para uma pessoa específica. 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            28 

 

4.4. Princípio n. 4: Efeitos Múltiplos 
  

 
 

Ciclo da Água - Na natureza não há lixo. Nada se perde. Uma água não aproveitada imediatamente, 
infiltra na terra, abastece o lençol freático e pode ser aproveitada num poço, no rio ou no mar, 

podendo evaporar novamente e reiniciar o ciclo da água. 
 
 Na medida em que conseguirmos criar e estabelecer na igreja processos semelhantes aos ciclos da 
natureza, iremos perceber como as energias investidas têm efeitos múltiplos. 
 Um projeto é feito pensando-se em outros setores. 
  

Exemplos 

 Quando for pregar em determinados cultos sem muita participação de visitantes, treinam-se os 
líderes, ministra-se cursos e estudos. 
 Outro exemplo é a utilização das dependências da igreja para sala de aula, teatro, palestras... 
 Outro exemplo: evangelizar parentes e amigos já efetuando o treinamento para que eles 
futuramente evangelizem outras pessoas. 
 Outro exemplo: muitas pessoas necessitadas chegam até nós na igreja. Ao ajudá-los, deixar claro e 
instruí-los para que façam parte do grupo de ajuda, e ajudem outras pessoas, que como eles precisaram um 
dia de alguém. 
 Outro exemplo: em vez de somente ministrar aulas para alunos da EBD, criar cursos de formação 
de líderes dentro da própria EBD, e dali retirar: novos professores, diáconos, líderes de grupos familiares... 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            29 

 

4.5. Princípio n. 5: Simbiose 
 Simbiose é a associação de duas plantas ou de uma planta e um animal, na qual ambos os 
organismos recebem benefícios.  
 Se temos somente uma cultura, damos o nome de monocultura. A monocultura só trouxe 
desequilíbrio ambiental, fazendo com que aumentasse o ataque de pragas, doenças e ervas daninhas. 
Descobriu-se depois que determinadas plantas colocadas juntas com digamos o milho, diminuíam o ataque 
de pragas e doenças. Estas plantas estavam e estão em simbiose. 

Um só tipo de negócio ou empresa na economia é chamado de monopólio. Monocultura e 
monopólio são hoje atitudes ultrapassadas. Para os monopolistas, a unidade dos cristãos chegará ao seu 
ápice quando todas as igrejas pertencerem a uma grande organização. Quando a liturgia for igual em todas 
as igrejas. Quando todos os cristãos viverem o mesmo tipo de piedade e religiosidade. O paralelismo entre 
esse modelo e a monocultura na agricultura pode ser facilmente observado. 
 Na igreja, justamente os diferentes tipos de pessoas, seus diferentes dons e tipos de personalidade, 
é que interagem e se estimulam mutuamente. 
 As decisões devem ser tomadas para que todos saiam ganhando, como organismos simbióticos. 

 

Qual é a marca de qualidade em que mais percebemos a simbiose 

É o Ministério orientado por dons. Os cristãos de uma igreja formam uma multiplicidade tremenda, já 
que cada um possui uma combinação diferente de dons. Nessa multiplicidade eles trabalham juntos e se 
complementam mutuamente. Um tem o dom da hospitalidade e proporciona a seu grupo familiar uma 
reunião aconchegante. Outro tem o dom do ensino e ajuda aos participantes do grupo a aprender e 
aprofundar princípios bíblicos. Outro tem o dom da música e leva o grupo a um momento de adoração com 
hinos. Outro tem o dom do aconselhamento e deixa que o grupo faça uso disso. Outro tem o dom da ajuda 
e apóia os anfitriões nos preparativos. 

 

4.6. Princípio n. 6: Funcionalidade 
Por que existem curvas nos rios? 
Qual a função dos insetos? 
Muitos tecnocratas não entendem por que determinadas coisas são como são. 
Retificam os rios e inventam inseticidas. 
Não percebem que os rios têm curvas para ter mais peixes, diminuir a velocidade das águas e 

reduzir a amplitude das inundações. 
Não percebem que os insetos servem para polinizar flores, facilitar germinação de sementes, 

exterminar plantas deficientes, regular populações de animais e dos próprios insetos, servir de alimento e 
tantas outras funções que fica difícil enumerar aqui. 

 

O que somos: produtores de frutos 

Todo ser vivo da criação de Deus é caracterizado pela capacidade de produzir frutos. E frutos viáveis, 
úteis. Faz parte da essência desse “fruto”, seja uma maçã, uma castanha ou mesmo um bebê, contribuir 
para a preservação da espécie. Onde não há fruto, todo ser vivo está condenado à morte. 

 

Estruturas Ultrapassadas 

 Nossas igrejas sofrem com as estruturas, regulamentos e atividades que antigamente tinham 
sentido, mas hoje não tem mais por que a situação mudou. 
 Como exemplo cito a existência dos Grupos Missionários: Grupos de pessoas do mesmo sexo ou 
de mesma idade, com finalidades evangelísticas: encher as igrejas. Antigamente os grupos missionários 
eram eficientes, funcionais. Isto porque não existiam muitas diferenças entre homens e mulheres de Deus. 
Os homens, na sua maioria, tinham um determinado grau de estudo e especialização (por sinal mais baixo 
que hoje). As mulheres normalmente eram donas de casa. Portanto os grupos eram mais homogêneos. Isto 
possibilitava um maior entrosamento além de mais ações concentradas e específicas. Hoje, as pessoas, 
homens ou mulheres, têm pouco tempo, tem uma grande diferença de educação, classe social e 
conhecimento. São grupos completamente heterogêneos. É preciso muita humildade, companheirismo e 
espírito de equipe para que atividades planejadas por estes grupos missionários sejam executadas com 
qualidade e presteza. 
 Um exemplo do que citamos acima é a grande dificuldade que os líderes de grupos missionários 
têm em conseguir arrecadar dinheiro, ou fazer um churrasco, ou enviar uma caravana para determinado 
lugar ou criar uma atividade qualquer. Só falta o implorar de joelhos. 
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 Um exemplo de grupo eficiente é o grupo dos empresários (grupo mais homogêneo de homens e 
mulheres de negócios).  
 Qual dos grupos missionários de hoje funciona melhor? Homens, Mulheres, Jovens, Anciãos... 
Resposta: o grupo de mulheres. Isto porque a maioria das mulheres tem coisas em comum: donas de casa, 
interessadas em trocas de experiência, receitas, orações, conversas, ajuda... 

 

 Em vez de grupos missionários o correto seria criar forças tarefas: grupos de homens ou mulheres 
ou grupos mistos, com dons e características em comum. Esta força tarefa estaria empenhada em executar 
determinada tarefa. Depois de concluída, o grupo se desfaria e seus componentes poderiam ser usados em 
outras forças tarefas. 

 

Tenha coragem de sacrificar vacas sagradas 

Atividades que alguma vez fizeram sentido, não farão sentido automaticamente por toda a 
eternidade. Por isso devemos questionar ousadamente, e sempre de novo, as atividades que até agora 
foram eficientes. Se as evangelizações em tendas levaram muitas pessoas a Jesus há dez anos, será que 
ainda hoje atingem esse objetivo? Mesmo os métodos mais aprovados no passado precisam ser avaliados 
para se ver se atualmente ainda são eficientes. Nessa avaliação não recue diante das “vacas sagradas”, 
principalmente se você tem no coração o anseio pelo desenvolvimento da igreja. 
 

4.7. Aprender a pensar de acordo com os princípios da Natureza 
 A grande vantagem de estudarmos os princípios da natureza é que eles não só nos ensinam a agir, 
mas muito mais a reagir de forma criativa para estimular o crescimento da igreja. Mais de 90 % do trabalho 
do pastor consiste em reagir a situações que ele não planejou nem escolheu: 

- Desmorona o casamento de um dos líderes; 
- Surge um aperto financeiro; 
- É necessário fazer um conserto nas dependências da igreja; 
- Um dos presbíteros da igreja se opõe a um projeto; 
- Um membro da igreja se queixa de não receber atenção suficiente. 
 
Enfim, o pastor tem dificuldades para separar a sua vida privada da vida do ministério. 

 
Resumindo o trabalho ao essencial 

 O desenvolvimento natural de igreja não exclui essas questões do trabalho da igreja, mas quer 
contribuir para que essas decisões sejam tomadas em concordância com os princípios de crescimento 
dados por Deus. Na somatória dessas decisões do dia a dia é que acontece o trabalho de edificação da 
igreja, e não somente nas reuniões em que líderes estão sonhando com objetivos - talvez irreais - de 
crescimento de igreja. 
 

4.8. O porco e vaca 
Conta-se que um rico fazendeiro foi queixar-se ao padre da paróquia local, dizendo que as pessoas 

não o viam com bons olhos porque ele não ajudava as outras pessoas nem contribuía com as obras 
assistenciais da igreja.  

Ora, disse o fazendeiro: 
- Todos sabem que quando eu morrer deixarei tudo o que tenho para a igreja e seus pobres.  
O sacerdote, homem sábio, disse ao fazendeiro: 
- Vou lhe contar uma história. A história da vaca e do porco.  
Um dia o porco foi reclamar com a vaca porque ninguém lhe dava valor. Todos o desprezavam.  
- Afinal, disse ele, eu doo tudo o que tenho aos homens. Eles consomem a minha carne, a minha 

orelha, o meu focinho, usam meus pelos para fazer pincéis, e aproveitam até meus ossos. Mesmo assim 
sou um animal desconsiderado. O mesmo não acontece com você, que dá apenas o leite e é reverenciada 
por todos, concluiu o pobre porco.  

A vaca, que ouvia com atenção, falou: 
- Talvez seja porque eu doo um pouco de mim todos os dias, enquanto estou viva, e você só tem 

utilidade depois de morto. 
 

A HORA DE AJUDAR, TRABALHAR, CONTRIBUIR, FAZER, É AGORA! 
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5. Um Novo Paradigma 

5.1. A Lei da Bipolaridade na Criação de Deus 
 

Lado direito
Lado esquerdo

ESPIRITUAL
UNÇÃO

Dinâmico
Artes

Oração
Musical
Intuição
Criação
Profecia

Misericórdia
Curas

Milagres

TECNOCRÁTICO
TEOLÓGICO

Bíblico
Estático
Pensante

Lógico
Verbal

Técnico
Pregação
Oratória

Instrução
Conhecimento

 
 

 
É impossível convencer uma pessoa, que age quase exclusivamente num lado destes polos, a 

pensar e agir segundo o desenvolvimento natural da igreja. 
 

Enquanto esta pessoa não tiver em harmonia com os dois polos, não adianta dar os melhores 
argumentos do desenvolvimento natural da igreja, que estes serão rejeitados. 
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Os Ministérios e Seus Dons 
Organizado por Edson A. Franzen, sendo compilado dos livros: 

- Como Descobrir seu Ministério no Corpo de Cristo - Bugbee e Bispo - Editora Vida 
- O Teste dos Dons - Christian A. Schwarz - Editora Evangélica Esperança 

- O Espírito Santo e os Dons - Coleção A Bíblia da Reino de Edson A. Franzen 
- e da Bíblia Sagrada - temas sobre Dons Espirituais: 1 Co 12, Rm 12, Ef 4, 1 Pe 4 

 

1. Como Descobrir seu Ministério no Corpo de Cristo 

 Cada indivíduo é singular, com diferentes paixões, dons espirituais e estilos 
pessoais. Se você agir dentro da sua área de paixão, servirá com maior entusiasmo. Ao 
usar seus dons espirituais, servirá com mais competência. E, ao trabalhar de forma 
coerente com seu estilo pessoal, servirá com maior liberdade. 
 

1.1. Os crentes Comuns 
São os que ainda não se sentem realizados, alegres e motivados. Eles se sentam 

no banco da igreja, ouvem a mensagem, oferecem dízimos e ofertas e ainda assim não 
são capazes de descobrir como podem dar sua contribuição singular num significativo 
lugar de serviço. Sabem que devem servir – querem realmente servir. Mas não sabem ao 
certo como fazê-lo da melhor forma, porque na maior parte das vezes seus esforços não 
resultam em experiências agradáveis e frutíferas. Isso se aplica a você? 
  

1.2. A Igreja Precisa de Você 
Não porque há vagas ou cargos a preencher, mas porque em seu ministério e 

através dele a graça de Deus é liberada a outros e os Seus propósitos são cumpridos. 
 Interesses pessoais já destruíram boa parte da unidade e eficácia da igreja no 
mundo. Poder e posição substituíram oração e submissão. 
  

1.3. Comunidades Bíblicas 
Ao descobrir seu papel dentro da igreja, juntos podemos criar ministérios que farão 

com que o mundo cético e incrédulo pare e diga: “Deve haver um Deus; veja como essas 
pessoas se amam!”. Isso deve começar com você, dentro do seu coração. Ore para que a 
obra de Deus seja realizada primeiro em você, para que então possa ser realizada por 
seu intermédio. 
  

1.4. Para Quem são os Ministérios? 
* Sinto que sou capaz de realizar mais do que estou fazendo no momento. 
* Tenho a impressão de que Deus quer usar-me de um modo expressivo, mas não sei 
bem como. 

* A frustração e a confusão por não saber exatamente o que fazer me deixam menos 
confiante e competente. 

* Desejo ser mais frutífero e realizado fazendo algo importante durante esta vida. 
* Sinto que deve haver algo errado comigo, porque ainda não fui capaz de descobrir o 
que devo fazer. 

* Gostaria de saber a vontade de Deus para minha vida. 
* Sou sempre solicitado a fazer coisas em que não tenho interesse. 

 

Se você assinalou uma ou todas as afirmativas acima, então este curso é para você! 
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2. O Segredo - A Imagem 

 
1- Use 4 retas, sem tirar a caneta do papel, e uma os 9 pontos (*): 
 

1 2 3
* * *

4 5 6
* * *

7 8 9
* * *

 
 
2- Crie 3 currais quadrados e coloque todas as vacas dentro destes currais (uma não 
pode se comunicar com a outra): 
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 Quando o segredo é revelado, dizem que não sabiam que poderiam ir “além do 
quadrado” ou “além das linhas”. Dizem que não sabiam que o quadrado poderia ser de 
lado. 

 

Mas que quadrado? Que linhas? Um quadrado é sempre um quadrado, de frente e 
de lado. 

 

 O interessante é que, em outros aspectos da vida, as pessoas frequentemente 
fazem a mesma coisa – criam barreiras ou regras que as impedem de realizar o que estão 
tentando fazer. 

 

 Que figura se forma em sua mente quando você pensa num ministro? Alguém 
trajando um paletó e que prega no púlpito de uma igreja? Alguém que visita idosos no 
hospital? Alguém que conhece o grego e o hebraico? Será que pensa num reverendo, 
pastor ou sacerdote? Você descreveria um ministro como alguém que é pago para dirigir 
a igreja e que o informa a respeito de alguma necessidade? Ao imaginar um ministro, 
você vê a si mesmo? Encare desta maneira: você é um ministro; tem, portanto, um 
ministério. 

  

 Talvez você não saiba ainda qual é seu ministério. Talvez não saiba como ser um 
ministro. Mas se você segue a Cristo, é um ministro.  

 

Deus criou você, uma nova pessoa em Cristo, para satisfazer algumas 
necessidades ministeriais específicas. 

 

 Muitas pessoas não sabem ao certo o que significa ser ministro, porque definiram 
ministro pelos modelos tradicionais que observaram ou que aprenderam. 

 

 Por séculos a fio, o pastor era o profissional instruído e pago que atuava como 
ministro diante do povo de Deus.  

 

Era responsável pelo ministério, enquanto a congregação o ajudava nesse 
ministério e o sustentava financeiramente.  

 

Seminários treinavam pastores para pregar e ensinar, realizar casamentos e 
funerais. 

 

 Hoje Deus está mudando a maneira de trabalhar na igreja.  
 

Não está, entretanto, introduzindo uma nova maneira.  
 

Está-nos levando mais próximo do modelo da igreja primitiva – da maneira que Ele 
originalmente pretendia que sua igreja funcionasse.  

 
Frequentemente nossas ideias sobre igreja e ministério são incompletas.  
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3. Porque Precisamos Conhecer Os Dons Espirituais 

 O que está em 1 Coríntios 12:1 equivale, na verdade, a uma ordem bíblica:  
“Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes”. 

 

Ignorância não é desculpa. Paulo, o autor, está dizendo: “Prestem atenção! Tomem 
nota!”  

 

 “Não desprezes o Dom que há em ti” (1 Tm 4:14).  
 

Ele faria tal afirmação se a negligência não fosse uma possibilidade? 
  

 O Novo Testamento descreve a igreja como um corpo.  
 

Uma perna que não é exercitada, ao longo do tempo, atrofia-se e assume uma 
aparência deformada.  

 

O resto do corpo tem então de compensar e carregar o “peso morto”. 
 

 Da mesma forma, alguns membros do corpo de Cristo não estão exercitando seus 
dons espirituais. 

 

Isso significa que o restante do corpo precisa trabalhar muito mais para compensar 
a ausência dessa contribuição.  

 

Homens e mulheres com excesso de obrigações acabam estressados, 
sobrecarregados e exaustos.  

 

E se todo cristão estivesse usando seus dons espirituais?  
 

Haveria maior alegria, comprometimento e um serviço mais vigoroso.  
 

O corpo de Cristo funcionaria de forma correta e seria um local saudável de 
adoração e ministério, atingindo a parcela pervertida do mundo. 

 

 Nossas dádivas divinas, ou dons espirituais, não nos são dadas para que as 
retenhamos conosco.  

 

São nossas para que as usemos no sentido de promover o Reino de Deus no 
mundo presente. 
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4. Dons Espirituais x Talentos Naturais 

 Não confunda dons espirituais com talentos naturais.  
 

Talentos naturais são concedidos no nascimento físico. 
Dons espirituais são concedidos no nascimento espiritual. 

 

Os talentos naturais são uma expressão da graça comum de Deus a todos os que 
têm vida. Os dons espirituais são uma graça específica dada por Deus aos que 
receberam uma nova vida. 

 

 Os talentos naturais podem ser transformados pelo Espírito Santo e ser elevados à 
condição de dons espirituais. 

 

TALENTOS NATURAIS DONS ESPIRITUAIS 
- Concedidos no nascimento físico. 

 
- Às vezes um talento natural pode ser 
transformado. 

Gerente 
Vendedor 
Cantor 
Carpinteiro 

 
- Dados por Deus 

- Concedidos no nascimento espiritual 
 

- Às vezes os talentos recebem o poder do Espírito 
Santo e se transformam em dons: 

Liderança / administração 
Evangelização  
Comunicação criativa 
Artesanato 

 
- Dados por Deus 

 

FRUTO DO ESPÍRITO DONS ESPIRITUAIS 
- Qualidades de “ser”. 

 

- Atitudes. 
 

- Produto de uma caminhada saudável com 
Deus, necessário para um ministério eficiente. 

- Qualidades de “fazer”. 
 

- Aptidões. 
 

- Dotes sobrenaturais do Espírito, necessários para 
um ministério eficiente. 

  

DISCIPLINA ESPIRITUAL DONS ESPIRITUAIS 
- Fortalece o crescimento e a consagração do 
indivíduo. 

 
- Desenvolve devoção. 

 

- Exemplos: 
Oração 
Estudo 
Jejum 

- Fortalecem o crescimento espiritual e a eficácia do 
ministério das pessoas. 

 
- Expressam devoção.  

 

- Exemplos: 
         Intercessão 
         Conhecimento 
         Misericórdia  

 

CARGOS MINISTERIAIS DONS ESPIRITUAIS 
- Papéis genéricos para ajudar a nos tornarmos 
seguidores de Cristo. 

 
- “Títulos” de cargos. 

 
- Exemplos: 

Pastor 
Líder de um pequeno grupo 
Professor da escola dominical 
Membro da equipe de misericórdia

- Funções específicas concedidas por Deus para 
seguir a Cristo. 

 
- “Tarefas” a desempenhar. 

 
- Exemplos: 

Profecia 
Sacerdócio 
Ensino 
Encorajamento
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5. A Questão da Disponibilidade 

 Geralmente, “ter” tempo significa na verdade “criar” tempo. 
 “Paulo ...remindo o tempo...” (Ef 5:15-17) 

 

 Se pedem algo para você na igreja e você diz: “- Estou atarefado.” Mas, se 
ligassem para você com alguns ingressos para um jogo de futebol ou para um churrasco, 
ficaríamos surpresos ao ver com que rapidez sua agenda ficaria livre. Muitos homens e 
mulheres dizem que gostariam de servir, mas de fato não tem muito tempo. A verdade é 
que falta entusiasmo. “Sinto muito, mas não tenho tempo” é uma resposta típica de 
alguém que não encontrou uma oportunidade ministerial que capte a essência de sua 
paixão. É dada por aqueles que nunca usaram seus dons espirituais ou não receberam 
nenhum incentivo quando os colocaram em prática. 

 

 Uma pesquisa nacional de opinião pública sobre o trabalho voluntário nos Estados 
Unidos revelou que, em média, o voluntário serve cerca de quatro a cinco horas por 
semana. Incluem-se aqui todos os voluntários: cristãos e não-cristãos, grupos de serviço 
comunitário e igrejas. Embora isso seja algo notável, tenha cuidado para não tomar a 
média como padrão. Se você só trabalhar 4 horas por semana para sua igreja, não 
espere que ela vá muito longe. 

 

5.1. Arranque as Estacas 
 De certo modo, os seres humanos são como os elefantes. Quando crianças, 
podemos ter ouvidos que não somos muito inteligentes, ou que somos desajeitados ou 
estúpidos. Ou talvez, na adolescência, alguém pode ter comentado que “Ele(a) não é 
muito bonito(a)”, ou “Eles não são muito bons como líderes”, e zás! – nossa mente enterra 
no chão uma estaca de metal. Muitas vezes, ainda que adultos, continuamos reprimidos 
por alguma “sentença-estaca” inadequada que foi martelada em nossa mente quando 
éramos mais jovens. Essas estacas limitam a compreensão e a imagem que temos de 
nós mesmos. 

 

 “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (Jo 8:36). 
 

 Por meio de Jesus Cristo e do ministério que Ele designou para você, sua igreja 
pode transformar-se num local em que as estacas sejam arrancadas do chão e as 
pessoas se tornem livres, uma após a outra. Jesus não morreu para nos tornar bons, mas 
sim para nos fazer livres (Gl 5:1; Rm 8:1-3). Alguns de nós tentam ser bons, mas não são 
livres e, portanto, vivem e crescem presos às estacas firmadas no chão. Embora 
tentemos fazer as coisas certas, faltam-nos alegria e força. Mas os que verdadeiramente 
são livres manifestam a bondade de Deus. 

 

5.2. Sua Garantia 
 Deus lhe fez uma promessa. Ele não somente o idealizou e criou com um 
propósito, mas firmou o compromisso de estar com você ao longo do caminho. 
 Deus não desiste. Se começou algo, você pode estar certo de que vai completá-lo. 
Deus começou em você uma obra e vai terminá-la, “pois ele mesmo disse: Não te 
deixarei, nem te desampararei” (Hb 13:5). Essa é a promessa Dele. Essa é a nossa 
garantia! 

 

 Vamos parar por um momento e analisar o ponto de vista divino. Antes de toda a 
criação, Deus preparou algumas oportunidades ministeriais para você: 
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1- Deus o criou; 
2- Enviou Jesus Cristo para tornar possível o seu relacionamento; 
3- Ele o chama; 
4- Ele o salva; 
5- Ele lhe dá o Espírito Santo; 
6- Incute uma paixão em seu coração; 
7- Dá a você um dom espiritual; 
8- Confere poder para usar esse dom; 
9- Identifica as obras que quer que você faça e 
10- Promete que estará sempre ao seu lado. 

  

Há ainda algo mais que Deus pode fazer?  
O que você deve fazer? Simplesmente obedecer! 

 
 

6. Rede Ministerial 

Pessoas Certas... Nos Lugares Certos... Pelas Razões Certas! 
 
 

O objetivo da Rede Ministerial é o serviço. 
 

A Rede Ministerial é um sistema de gerenciamento do fluxo de pessoas para a 
igreja. 

 

A participação em um ministério deve ser a fonte de realização espiritual para o 
cristão. Isto quer dizer que ninguém está obrigado a tapar os buracos da estrutura 
eclesiástica. 

 

Ao contrário, a estrutura eclesiástica é que se torna flexível para abrigar as 
pessoas que o Espírito Santo tem capacitado com pelo menos um dom, uma paixão e o 
seu “jeitão”, ou seja, seu estilo pessoal.  

 

Pessoas nos lugares certos são automotivadas, ou melhor, “Espírito-motivadas” 
 

 Em outras palavras devemos criar as estruturas da igreja, pelos ministérios e dons 
dos membros da igreja e não o contrário. 

 

E vou além. Se não tem ninguém, com o dom para “isto”, não faça “isto”. 
 

Se não há ninguém com o dom de maestro, não crie o coral. 
 

Se não há ninguém com o dom de Ação Social, não crie o Departamento ou 
Ministério de Ação Social. 

 

Se não há ninguém com o dom de coreografia, não crie o grupo de dança. 
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7. Ministérios e suas Áreas de Atuação 

Ministério 
Geral 

Ministérios 
Específicos 

Áreas de Atuação Dons para integrar o 
ministério 

 Aconselhamento Atendimento aos membros, orientação 
espiritual

Discernimento, sabedoria, 
pastor 

 Visitação e 
assistência 

Apoio pastoral, encorajamento, consolo Encorajamento, socorro, 
pastor 

Pastoral Proclamação Pregação, evangelização, 
doutrinamento, cultos

Profecia e ensino 

 Diaconia Serviço de apoio estratégico e funcional Socorro, misericórdia e 
sabedoria 

 Apoio a 
vocacionados 

Orientação ministerial, acompanhamento Ensino e encorajamento 

 Supervisão 
ministerial 

Coordenação dos ministérios da igreja  

 Expansão 
missionária 

Abertura e manutenção de campos 
missionários 

Evangelismo, 
administração, fé, 
contribuição 

 Missões locais Consolidação e abertura de frentes 
missionárias

Evangelismo, apostolado, 
liderança 

Missões Sustento 
missionário 

Prover sustento financeiro para 
missionários

Evangelismo, fé, 
contribuição 

 Projetos 
missionários 

Realizar projetos missionários por meio 
da igreja

Evangelismo, administração 

 Promoção 
missionária 

Informações da obra missionária, 
conferências

Evangelismo, comunicação, 
artesanato 

 Apoio 
missionário  

Treinamento e apoio a missionários e 
vocacionados

Evangelismo, socorro, 
ensino 

 Evangelização 
pessoal

Treinar e equipar a igreja para 
evangelismo pessoal

Evangelismo, ensino, 
apostolado, fé 

Evangelização 
& Ação Social 

Evangelização 
especial

Literatura, projetos especiais Evangelismo, 
administração, apostolado

 Social Saúde, ensino, assistência Evangelismo, socorro, fé, 
contribuição 

 Ajuda 
humanitária 

Sopa, evangelização, literatura Evangelismo, socorro, fé 

 Pequenos 
grupos 

Grupos nos lares, células de 
evangelização

Evangelismo, ensino, 
apostolado 

Integração Integração de 
novos cristãos 

Visitação, discipulado, doutrinamento Socorro, ensino, sabedoria 

 Surdos Evangelização, ensino, integração, apoio Socorro, encorajamento, 
ensino 

 Música Cultos, eventos, programa musical Ensino, comunicação 
criativa, sabedoria, 
artesanato 

Louvor & 
Adoração 

Escola de 
música 

Ensino musical, despertamento de 
talentos, treinamento

Ensino, comunicação 
criativa 

 Teatro Dramatização, evangelização, ensino Comunicação criativa, 
ensino, evangelismo

 Grupos musicais Orientação, repertório, apoio Comunicação criativa, 
ensino, liderança

 Discipulado/Ensi
no bíblico 

Grupos de discipulado, Escola Bíblica, 
doutrinamento

Ensino, sabedoria, 
conhecimento, liderança

 Treinamento de 
líderes 

Formação de líderes e professores Liderança, ensino, 
sabedoria 
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Educação 
Cristã 

Infantil Assistência integral às crianças da igreja Ensino, socorro, 
encorajamento, 
comunicação criativa

 Adolescentes & 
Jovens 

Apoio espiritual, eventos, projetos 
especiais

Ensino, encorajamento, 
sabedoria 

 Rede ministerial Suporte aos ministérios, treinamento Ensino, liderança, sabedoria
 Crescimento 

cristão 
Grupos pequenos e organizações 
missionárias

Liderança, administração 

 Ensino criativo Biblioteca, videoteca Administração, ensino, 
comunicação criativa

Família Casais Aconselhamento, visitação, eventos Socorro, ensino, sabedoria, 
encorajamento 

 Preparação para 
casamento 

Aconselhamento, cursos, orientação Ensino, sabedoria, 
encorajamento 

Oração Sala de oração Apoio espiritual, apoio aos ministérios Fé, intercessão, 
misericórdia 

 Intercessão Suporte espiritual aos ministérios Fé, intercessão, 
misericórdia 

 Patrimônio Construção, manutenção, ornamentação, 
reformas

Administração, 
conhecimento 

 Apoio aos 
ministérios 

Recepção, secretaria, serv. externos, 
informática

Administração, socorro 

Administração Apoio logístico Cozinha, cantina, estacionamento, 
veículos, zeladoria, plantão médico, 
guarda-volumes

Administração, socorro 

 Segurança Vigilância Administração, socorro
 Boas vindas Introdução, recepção aos visitantes Hospitalidade, sabedoria

Finanças e 
Mordomia 

Planejamento Orçamento, controle, apoio 
administrativo

Administração, sabedoria, 
fé, contribuição 

 Mordomia Doutrinamento, ensino da mordomia Administração, ensino, fé, 
contribuição 

 Relações 
públicas

Imagem da igreja perante a sociedade Comunicação criativa, 
sabedoria 

 História História, estatística, arquivos, acervo Administração, 
comunicação criativa

Comunicação Comunicação 
criativa 

Audiovisual, quadros informativos, apoio 
ao ensino

Comunicação criativa, 
ensino 

 Mídia Rádio, TV, publicações, boletim Comunicação criativa, 
ensino 

 Som e imagem Som, filmagens, fotos, gravações, 
eventos

Comunicação criativa, 
administração 

 Membresia Acompanhamento e recepção de 
membros, apoio espiritual 

Hospitalidade, 
encorajamento, sabedoria, 
pastor 

Comunhão e 
Recreação 

Terceira idade Apoio espiritual, atividades Encorajamento, sabedoria, 
liderança 

 Recreação Comunhão, atividades esportivas e 
sociais

Comunicação criativa, 
liderança, ensino
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8. Como Descobrir os Seus Dons 

 Antes de passarmos o questionário de dons para ser respondido, você deve tomar 
algumas atitudes para sua vida: 

1. Coloque-se diante de Deus em oração, pedindo perdão de seus pecados e declare 
a Deus que quer O servir. 

2. Esteja disposto a colocar os seus dons em prática, que Deus os mostrará. 
3. Comece a trabalhar. Quem está em atividade não recebe. Não adianta girar o 

volante de um carro parado, que ele não muda de direção. Não vai a lugar algum. 
3. Informe-se a respeito dos dons. 
4. Descubra o que lhe dá satisfação. Seus dons estarão próximos a isto. 
5. Experimente o máximo de tarefas que puder. 
6. Analise a eficiência de suas atividades para o dom em teste. 
7. Procure a opinião de outras pessoas. 
8. Depois de descoberto, dons precisam ser desenvolvidos. 

 
 

9. O Perigo da Projeção de Dons 

Cada cristão tende a “projetar” os seus dons sobre outros cristãos. Pessoas que 
têm, por exemplo, o dom da hospitalidade, muitas vezes não podem entender porque 
outros - tenham dificuldade nesta área. Dizem: “é tão simples”. Sem dúvida têm razão: ser 
hospitaleiro é simples - para elas. Não podem imaginar o sacrifício que isso pode 
significar para alguém que não recebeu esse dom de Deus! 

 

 O fenômeno da projeção de dons é muito frequente quando se trata do dom do 
evangelismo. Muitos cristãos que têm esse dom negam categoricamente que isto seja um 
carisma especial que Deus só deu a poucos. Dizem: “Deus não me deu um dom especial, 
só faço o que cada cristão deveria fazer”. Assim colocam um peso na consciência de 
pessoas que não têm esse dom. 

 

 A verdade é: não é verdade que cada cristão pode se envolver no evangelismo 
como elas. Elas o podem, porque têm o dom correspondente - outros não o podem, 
porque Deus lhes deu outros dons. 

 

9.1. Dons que Normalmente são Projetados 
 Disposição para o sofrimento  Misericórdia
 Fé  Oração
 Hospitalidade  Serviço
 Línguas  

 
 

10. Teste dos Dons 

Retirado do livro O Teste dos Dons - Christian A. Schwarz - Editora Evangélica Esperança. 
Adaptado para computador pelo Eng. Edson de Almeida e Franzen - Programador e Analista de Sistemas. 

 

Ao atribuir os coeficientes no questionário, não se julgue melhor ou pior do que 
realmente é.  

Dons são para SERVIR ao Corpo de Cristo. São para servir aos Outros. 
Dons não são dados para servir ao próprio indivíduo. 
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A Dinâmica de Pequenos Grupos 
 

1. Introdução 

 
Este estudo destina-se principalmente 3 grupos de líderes e pastores: 

 
a) Os que nunca 
atuaram com 
grupos familiares 
e pequenos 
grupos. 

b) Os que já atuaram, mas que tiveram problemas, este estudo 
trará: 
- Como selecionar líderes. 
- Como manter os líderes atuando, ligados à igreja e ao pastor. 
- Como treinar os líderes (ensináveis e disponíveis) 
- Como formar e atuar com os grupos. 
- Porque o pastor deve ser o coordenador geral e o discipulador 
dos líderes. 

c) Os que já têm 
grupos em 
funcionamento e 
querem mais 
informações para 
melhorar suas 
atuações. 

 
 

2. Finalidade dos Grupos Familiares 

- Formação do Caráter dos integrantes dos GF. 
- Melhoria e intensificação dos relacionamentos. 
- Mais conhecimento de disciplinas espirituais e assuntos bíblicos. 
- Qualidade e personalização do atendimento do Cristão. 
- Evangelismo, missões e crescimento numérico. 

 
 

3. Por que Grupo Familiar? 

Os israelitas cultuavam a Deus nos montes. Somente após a saída do Egito que Moisés, a mando de 
Deus, constrói o Tabernáculo. 

O Tabernáculo foi construído para abrigar o lugar Santo dos Santos, os utensílios do templo e a 
arca da Aliança, que ficava no meio do Santo dos Santos (Ex 26:34). 
A arca foi construída para abrigar as Tábuas da Lei, um vaso com maná e a vara de Arão, usada por Moisés 
(Ex 16:34, Nm 17:10, Dt 31:26, Hb 9: 4). Quando Salomão constrói o Templo, a arca e a Bíblia escrita até 
então, passam para o Santo dos Santos do Templo de Salomão (2 Sm 7:6, I Rs 3:2). 

Portanto a primeira igreja foi criada em volta da Bíblia, para abrigar a Palavra de Deus, e para se 
prestar culto ao próprio Deus. 

Hoje parece que esquecemos a Palavra de Deus, a Bíblia, ao redor da qual tabernáculo, templo e 
doutrinas foram formados. 
 

3.1. A Primeira Igreja 
Você já se deu conta que a igreja apostólica só teve seu primeiro templo por volta do ano 300 

depois de seu início? No livro de Atos encontramos que na primeira pregação de Pedro quase 3 mil almas 
se converteram. Onde eles colocavam esta gente toda? 

A partir daí, as reuniões eram feitas nas casas, nos bosques e até mesmo nas catacumbas, e as 
três mil almas multiplicaram-se. 

Na igreja primitiva os lares eram parte fundamental da vida e crescimento da igreja. 
Durante três séculos a igreja do Senhor cresceu tremendamente através de células familiares 

(normalmente casas de famílias). Aquelas almas todas eram divididas entre os irmãos mais maduros na fé e 
eram adotadas por eles.  
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3.2. E hoje? 
Com a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, o nome de Jesus pôde ser glorificado, e o Espírito 

Santo pode habitar em nós. Portanto hoje podemos andar com Deus (através de Seu Espírito Santo) em 
nosso coração, portanto dentro de nós. Hoje somos a Igreja de Cristo. 

Todavia precisamos nos reunir, participar com os outros os nossos conhecimentos, os nossos 
pecados, nossas dúvidas. Precisamos estar em comunhão com nossos irmãos, irmãos de fé, irmãos de 
Cristo e filhos de um único Deus (Ef 1:22, Hb 10:24-25, At 16:5). 

A igreja atual de concreto ou madeira, apenas é um local de reunião, que poderia ser uma casa ou 
um salão de eventos, ou até uma sala numa empresa. 

Todavia, muitas vezes, na igreja de hoje, brigamos por espaço, por cargos, por departamentos, por 
lugares que Cristo não dá o mínimo valor. 

Jesus não é encontrado em muitas igrejas, pois: 
- brigas,    - competições mesquinhas, 
- divisões,    - separações, 
- murmurações e   - inveja 

afugentaram o chefe da Igreja, o motivo principal de estarmos reunidos e prestando culto. 
 
Muitas pesquisas têm demonstrado que uma das principais chaves para um evangelismo com êxito é 

a base em relacionamento de amizade. 
 
É quase impossível uma igreja funcionar bem sem grupos pequenos. 
 

3.3. Grupos pequenos na vida e no ministério de Jesus 
Jesus foi um líder de grupos pequenos. O “Plano Mestre de Evangelismo” segundo o livro de Robert 

Colemam com esse mesmo título, foi o Discipulado (Mundo Cristão 1964/1969). Jesus começou com um 
grupo pequeno de doze para ganhar as nações. Nós muitas vezes fazemos o oposto. Queremos ganhar as 
multidões e acabamos ficando somente com um grupo pequeno! 

 
Grande parte do ministério de Jesus se realizou na sinagoga, bem como ao ar livre, mas uma parte 

surpreendente de sue trabalho e ensino, ocorreu nos lares e com pequenos grupos de pessoas. Jesus 
trabalhou com grupos pequenos: 

- os doze;  - os três; - mandando os doze e os setenta em grupinhos de dois em dois. 
 
Além disso, Ele valorizou de uma forma especial o lar. Só pesquisando o evangelho mais curto, o 

de Marcos, vemos o seguinte: 
a) Visitou e ministrou nas casas dos discípulos. Curou a sogra de Pedro e depois muitos outros (Mc 1.29-34); 

jantou com Levi e outros “pecadores” (Mc 2.15). 
b) Ele ensinou e fez milagres nas casas. Estava ensinando quando curou o paralítico, provavelmente na casa 

do Pedro (Mc 2.1-12). Em outras casas o encontramos ensinando (3.20-24), ressuscitou os mortos (5.38-43), 
ministrando libertação (7.24-30), e sendo ungido com bálsamo por uma mulher (14.3-9). 

c) Ele compartilhava instrução especial com os discípulos em casas, muitas vezes aguardando a chegada em 
casa para fazer isso (Mc 7.17; 9.28; 9.33-37; 10.10-12; 14.17-25; 16.14-18). 

d) Ele queria que o reino de Deus começasse em casa e que fluísse para fora. Após ter liberto o 
endemoninhado geraseno, Jesus ordenou: “Vai para tua casa para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o 
Senhor te fez, e como teve compaixão de ti.” (Mc 5.19). De forma parecida ele mandou o cego de Betsaida ir 
“embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia” (Mc 8.26). Mais tarde ele tornou a casa de um 
leproso num centro de ensino (Mc 14.3). 

 
Sem entrar em muitos detalhes, Jesus ensinou e ministrou na casa de fariseus (Lc 15:1-31; 19.5-10), 

e repetidas vezes na casa de gente muito amada como Marta, Maria e Lázaro (Lc 10.38-42; Jo 11.1-46; 
12.1-8). 

Jesus não só ministrou nas casas, como também mandou os discípulos fazerem o mesmo, dando 
instruções para ministrar no âmbito do lar. Fez isto tanto com os doze (Mt 10.12-14) como também com os 
setenta (Lc 10.5-7). Parece que foi um padrão dEle. 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            44 

 

3.4. Grupos pequenos na vida da igreja primitiva 
A igreja Primitiva era um movimento fundamentado nos lares. Apesar do ensino e da pregação 

serem feitos publicamente, no pátio do templo, nas sinagogas e nos campos abertos, a verdadeira vida da 
igreja acontecia nas casas.  

 
No livro de Atos dos Apóstolos podemos ver o lugar que as casas tinham na vida da igreja.  
 
Olhando os primeiros doze capítulos, vemos o seguinte: 
a) A Igreja iniciou num lar, no cenáculo de uma casa em Jerusalém (1:13). 
b) Pentecostes chegou numa casa (2:1-2). 
c) Apesar do crescimento de aproximadamente três mil pessoas, ainda conservavam o hábito de reuniões nos 

lares. 
“Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições 

com alegria e singeleza de coração” (2:46) 
d) As casas eram recursos usados para o reino de Deus (4:34-37; 5:1-11). 
e) As reuniões nos lares eram uma estratégia evangelística. ”E todos os dias, no templo e de casa em casa, 

não cessavam de ensinar, e de pregar, Jesus o Cristo” (5:42). Casos específicos incluem a casa de Cornélio 
(10:24-28). 

f) A perseguição de igreja ocorreu nas casas. “Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas...” (8:3). 
g) Saulo foi curado e restaurado numa casa (9:17-19). 
h) Batismos aconteciam nas casas, como no caso de Saulo (9:17-19), de Cornélio e os de sua casa (10:47,48), 

e o carcereiro de Filipos (16:30-33). 
i) As casas serviram de contexto para curas milagrosas como a de Dorcas (9:36-41), visões como a de Pedro 

(10:9-23) e reuniões da igreja, como na casa de Maria, mãe de Marcos (12:12). 
 
Repetidas vezes no final de suas cartas, Paulo manda uma saudação à igreja que se reunia em uma 

ou outra casa. Priscila e Áquila tinham uma igreja em sua casa (Rm 16:5;1 Co 16:19), como também Gaio 
que hospedava a igreja de Roma (Rm 16:23), Ninfa (Cl 4:15) e Filemom (Fm 1:2). 

 
As reuniões nos lares continuavam sendo uma estratégia no decorrer da história da igreja, tornando-

se uma fonte de fortalecimento dos irmãos. Com as bases bíblicas acima, temos razões suficientes para nos 
comprometermos com grupo pequenos nos lares. 

 
Dando continuidade a esta base bíblica, veremos agora a parte prática. Apresentamos abaixo oito 

razões pelas quais os grupos familiares ajudam tanto a vida da igreja. Enquanto você lê, procure identificar 
a razão que, em sua opinião, é a mais importante. 
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3.5. Por que os grupos familiares são tão importantes 
 
Eis os motivos: 

 
1) O GF gera envolvimento pessoal  

- Abaixo os espectadores  - Viva os Atletas 
 
Gera maior: * Mobilização 

* Responsabilidade 
* Uso dos dons 
* Crescimento espiritual 
 

2) O GF gera comunhão 

Numa igreja de 5000 membros provavelmente você passará ali sua vida e não conhecerá todos. 
 

Gera Maior * Intimidade 
* Flexibilidade 
* Integração social 
* Mobilidade 
* Sensibilidade 

 
3) O GF gera evangelização. 

 
4) O GF gera integração.  

Os novos convertidos são integrados mais facilmente dentro de um GF. 
 

5) O GF gera pastoreamento. 

Na maioria das igrejas Batista cada membro tem um diácono responsável. Os integrantes dos GF têm 
um diácono ou líder responsável. Os integrantes dos GF têm a figura do líder de grupo como seu pastor 
(alguém para interceder, aconselhar, desabafar, exortar, trocar experiência, ajudar…) 
 

6) O GF gera novos líderes.  

Descobre-se e se formam novos líderes que certamente não teriam oportunidade num grupo maior. 
 

7) O GF gera ajuda. 

As necessidades pessoais podem ser mais bem assistidas. 
 

8) O GF gera ensino prático. 

Nas grandes reuniões, a Bíblia é generalizada. Nas pequenas é particularizada. 
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4. Tipos de Grupos 

 
Grupos Tempo Semanal Características Função Tamanho e 

para quem 
 Modelo Bíblico 

1. Discipulado - 2 a 4 horas - Alta prioridade (1o Deus, 
depois Família, e aí 
Discipulado). 
- Tarefas sérias 
- Prestação de contas 

- Para formar a 
liderança 
- Número igual de 
homens e mulheres. 

- Grupo 
fechado (de 6 a 
12 pessoas 
convidadas) 
normalmente 
10 pessoas 

- Jesus e seus 
discípulos nos 
evangelhos 
(Mt, Mc, Lc, Jo) 

2. Grupo de 
ministério e 
força tarefa 

- 2 a 4 horas - Alta Prioridade 
- Exemplos: 

* Prof. da EBD 
* Equipes e bandas de 
louvor. 
* Diretoria 
* Equipes de visitação.
* Ação Social 
* Casais… 

- Para uma missão 
específica ou tarefa na 
igreja. 

- Grupo Aberto 
aos voluntários 
que têm os 
dons 
adequados.  

- Os diáconos de 
Atos 6 

3. Grupo 
Familiar 
Evangelístico. 

- 1 hora - Baixa Prioridade para a 
visita. 
- Média prioridade para o 
obreiro. 

- Dar cobertura 
espiritual leve aos 
membros e ganhar 
almas para Jesus 

- Grupo aberto 
a todos (espaço 
físico limita 
tamanho do 
grupo). 

- Paulo e Barnabé 
na sinagoga (mas 
evite pregação e 
sermão) 
Atos 13:5 13:14-
16; 42-44; 14:1

4. Grupo 
Familiar para 
crentes 
(crescimento ou 
comunhão) 

- 1 a 2 horas - Média Prioridade 
- Sem prestação de 
contas 
- Estudo profundo da 
Palavra. 

- Dar cobertura 
espiritual aos membros 
da igreja (mas não 
crentes podem 
participar)

- Aberto a  
Todos 

- O partir do pão 
na casa Atos 2:46 

5. Grupo para 
novos 
convertidos. 

- 1 hora - Média prioridade. 
- Sem prestação de 
contas. 

- Orientação espiritual 
ao novo convertido 
preparando-o para a 
vida cristã.

- Aberto a  
Todos 

- Priscila e Áquila 
em Atos 18: 24-26.

6. Grupo de 
Apoio a 
pessoas feridas 
(cura interior) 

- 2 a 3 horas - Prioridade média à alta. 
- Existem tarefas e 
prestação de contas 

- Cura de pessoas: 
feridas, divorciadas, 
alcoólatras, viciados, 
vítimas de violência 
(sexual ou não), filhos 
de lares desfeitos 

- Aberto a todos 
mas divididos 
em subgrupos. 

- Barnabé com 
João Marcos (mas 
as famílias antigas 
eram mais 
saudáveis).  
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5. O que é 

5.1. Grupo Familiar 
É aquele que possui: 

- Identidade Familiar (se parece com uma família) 
- Ambiente Familiar (reuniões informais de conhecidos) 
- Cobertura Espiritual para seus membros: * Adorar e buscar a Deus. 

* Edificação de Fé pela palavra de Deus. 
- Finalidade evangelística:  * Ganhar novas pessoas para Cristo através da 

   prestação de serviços com qualidade (quantidade é consequência). 
 

5.2. Discipulado 
É a formação da liderança principal da igreja.  
O discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximar mais Dele e assim 

reproduzir-se. 
 
GRUPO FAMILIAR = Pés e mãos do corpo de Cristo. 
DISCIPULADO = Espinha Dorsal => mantém pés e mãos ligados ao corpo e à cabeça (pastor e Jesus). 
 
 

6. Como Formar os Grupos Familiares  

1- Pode ser que seja necessário que a igreja pare com alguma reunião no meio da semana para que se 
abra um espaço para os membros participarem dos grupos familiares. 
- Pausa para meditação da Palavra. 
- Aqui não é um laboratório de lavagem cerebral. 
- Aprende-se muito também efetuando seus próprios estudos. 

 

2- Líderes indicados. 
 

3- Pessoas e membros voluntários. 
 

4- No mínimo 5 pessoas. 
 

5- Aberto a todos. 
 

6- Reunião de 1 hora, máximo 1 hora 15’, assim separados: 
 10-15 min = Louvor 

  20-30 min = Estudo Bíblico de passagem pequena com 2 ou 3 perguntas para discussão. 
 15-20 min = Para compartilhar e orar * (usar livro de oração e testemunhos) 

 

7- Os grupos familiares devem ser multiplicados sempre. Pois quanto mais se multiplicam mais os 
grupos crescem. 

 

8- O treinamento dos líderes de grupo deveria durar no mínimo 8 semanas com o conteúdo: 
- Este assunto (num retiro)  - Dinâmica de equipe 
- Projeto piloto    - 3 grupos de exemplo 
Todavia como já foram criados grupos familiares aqui, algumas destas etapas podem ser puladas. 

 

9. Fazer férias coletivas e festa de encerramento, dias antes do Natal, com trocas de presentes. 
 

10. Fazer uma avaliação por semana. No início para levantar e discutir pontos positivos e negativos. 
Esta reunião de avaliação já será o discipulado dos líderes e terá duração de 2 horas na Segunda-
feira. Não indicar muitos pontos a serem melhorados de uma só vez (somente 2 ou 3) para não 
haver desânimo e dificuldade de implantação das melhorias.  

 

11. Encontrar uma boa vizinhança com boa concentração de famílias da igreja.  
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7. Como Fazer a Reunião 

1- Não criticar religiões, pessoas ou igrejas. 
2- Ser entusiasmado e de ótimo humor. 
3- Ser pontual. 
4- Orar para começar. 
5- Sentar-se em círculo. 
6- Não forçar ninguém a cantar. 
7- Utilizar alguém com dom musical. 
8- Usar folhas de cânticos já selecionadas. 
9- Não faça sermão ou pregação. 
10- Permitir liberdade de expressão como no programa “Fala que eu te escuto”.  
11- Não se ponha a responder tudo. 
12- Faça um resumo no final. 
13- Não derrube ninguém na imposição de mãos, evite tocar em visitantes e membros (evite 

constrangimentos). 
14- Nas primeiras reuniões use o bom senso para não deixar visitantes não cristãos constrangidos. 
15- No primeiro dia separe um tempo para cada pessoa se apresentar ao invés de ter um momento de 

louvor. 
16- Quando faltar 2 encontros para se terminar a série, curso ou assunto, pesquise o interesse do grupo 

quanto a outros temas. 
17- Faça um questionário para descobrir o tema preferido de seu grupo e entregue na igreja. Juntando 

com os outros pode-se descobrir qual é a vontade comum. 
18- Procure conseguir e treinar alguém para dar atendimento especial e separado para as crianças. 
19- Um relatório de nomes e presenças deve ser preenchido e um folheto com os totais deve ser 

enviado à igreja até no máximo Sexta-feira. 
20- A conversa deve ser informal num ambiente informal. 
21- Pode ser feito um lanche ao final, mas é o grupo que deve providenciar o lanche e não a casa que 

hospeda. 
22- Ofertas e recebimentos de dízimo serão feitos. Pedidos de recursos com a finalidade de compras de 

bíblias, folhetos evangelísticos, cestas e toda necessidade que o GF encontrar, devem ser feitos ao 
pastor. 

23- Se o grupo é evangelístico, deve-se pensar em se utilizar locais alternados para reunião. Por 
exemplo: ficar 1 mês neste local e depois na casa X. Isto provoca menos confusão para os faltantes. 

24- Providencie um convite escrito. 
25- Manter uma cadeira vazia e orar por um novo visitante ou membro para ocupar aquele lugar. 
26- Utilizar temas atraentes, como: 
 - Amizade - Sucesso - Sexo  
 - Paz/ Guerra - Dinheiro - Mundo sobrenatural (anjos, espíritos) 
 - Família - Amor  - Como lidar com minhas emoções… 
27- Oferecer orações e apelos para o não crente. 
28- Falar e convidar para o culto de celebração da igreja mãe e no culto geral (de celebração) falar dos 

grupos. 
29- Orar pela Salvação de 3 pessoas. 
30- Usar uma bíblia com tradução popular e comum (A Bíblia na Linguagem de Hoje - NTLH). 
31- Estar sensível para abrir ou sugerir a abertura de novos grupos. 
32- Visitar as pessoas que se deseja convidar. De preferência, ir buscar nas casas no 1 º dia. 
33- A reunião de avaliação e Discipulado da liderança deve ser de 2 horas, pois assim há possibilidade 

de mais pessoas se abrirem e falarem. 
 

8. Conclusão 

Este estudo dá ênfase em grupos familiares evangelísticos. 
Todavia para qualquer grupo que se trabalhe, é o pastor que deve começar. O pastor coordena e 

treina os líderes dos grupos. Se deixar a liderança com outros e eles fracassarem, toda a igreja ficará 
vacinada contra grupos pequenos nos lares. 

Temos certeza de que, se estes conselhos aqui descritos forem seguidos, Deus enviará bênçãos e 
grupos sem medida.  
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Planejamento Estratégico 
Por Josué Campanha, e resumido por Edson A. Franzen 

 

1. Introdução ao Planejamento Estratégico 

A produção de qualquer coisa na vida é fruto de um investimento anterior. O autor de um livro já leu 
muito antes de escrever. O produtor de um filme já assistiu a muitos filmes antes de fazer o seu. Quem 
pretende fazer um planejamento também necessita buscar inicialmente alguns referenciais para orientar sua 
produção intelectual e suas ideias. Estudamos estes referenciais até a presente data. Agora precisamos 
ordenar estas ideias e concluir. Precisamos produzir através de conclusões, produzir através de 
planejamentos, mas tudo orientado pela visão. 

 

1.1. Visão para Planejar 
Se sua visão é para um ano, plante trigo. Se sua visão é para uma década, plante árvores. Se sua 

visão é para a vida, plante pessoas. Provérbio chinês. 
 
Ainda bem que Deus sempre dá a visão para os líderes ou os passos iniciais para que eles saibam 

como conduzir o seu povo. 
 
A visão é o resultado dos sonhos em ação. 
Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é entretenimento. 
Visão e ação podem mudar o mundo. 
 
Os números (as metas quantitativas e de qualidade), são sempre consequência de uma visão 

realizada. 
Visões não são criadas pelas massas. São estabelecidas pela liderança. 
A visão de um líder precisa ser compartilhada com sua equipe e ser apoiada. 
Para poder ter sucesso, uma visão precisa ser abrangente e detalhada (o que, como, quando, 

quanto, por que). 
É mais fácil fazer as coisas como sempre fizemos. É mais fácil, porém mais perigoso. 
O que nos impede de aceitar novas ideias? 
Os paradigmas (as novas ideias que parecem loucas, as novas filosofias, as mudanças de direção 

radicais) funcionam como filtros para as novas ideias. 
Tentamos descobrir o futuro por meio de nossos velhos paradigmas. Quando um paradigma muda, 

todo mundo volta para o zero. 
Seu passado glorioso bloqueará sua visão de futuro. 
Você se deve perguntar: O que é impossível de se fazer hoje na organização, mas que, se for feito, 

será o padrão amanhã? 
 

“O mundo odeia mudança, no entanto é a única coisa que tem trazido progresso.” Charles Kettering 
“O futuro está onde alcança nosso maior impulso.” Joel Backer 

 
A igreja de visão é aquela que avalia o passado, vive o presente, mas pensa no futuro. 

 

1.2. A Fórmula do Sucesso Pela Visão 
 
Você  = {[Seu Caráter (Hereditário e aperfeiçoado até os 3 anos) + Sua Personalidade (formada até os 11 

anos) + Seu conhecimento aprendido nas escolas + Seu conhecimento conseguido nas ruas e 
das pessoas + O conhecimento pela observação + Cursos que fez + Sua Intuição]} Multiplicado 
pela sua VISÃO 

 
Se sua VISÃO = 0, não adianta saber tudo que o resultado é zero, porque multiplicado por zero, dá zero. 
Se sua VISÃO = Número muito alto, seu conhecimento acadêmico importa pouco, pois será ampliado. 
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2. Comparação da Igreja Antiga x Igreja Atual 

2.1. A Igreja do Calendário 
Transcrevemos abaixo, uma reunião de planejamento estratégico para 3 anos, que pode ser a 

reunião da maioria das igrejas evangélicas do Brasil. O pastor inicia com: 
- Meus irmãos, Jesus está prestes a voltar e o que a nossa igreja está fazendo sobre isto? Hoje é a 

grande oportunidade de planejarmos o futuro e fazermos mais pela obra de Deus. Cadê nosso amor pelas 
almas. E se Jesus voltasse hoje! Que grande responsabilidade temos! Precisamos realizar mais cultos 
evangelísticos, mais congressos, mais encontros de jovens, mais cantatas e mais mutirões missionários. 

 
O pastor prosseguiu seu discurso por mais alguns minutos, enfatizando todas as dezenas de 

atividades que a igreja precisava realizar a mais. A esta altura, só restava mais uma e vinte minutos para 
concluir o planejamento estratégico da igreja para os próximos três anos. 

Alguns líderes já se sentiam fracassados e na obrigação de trabalhar mais, afinal de contas o pastor 
estava chamando todo mundo ali de relapso. Os ativistas imediatamente começaram a aumentar por conta 
própria o número de atividades no calendário de seu departamento, preparando-se para o momento do 
grande embate da reunião. Dentro de poucos instantes haveria oportunidade para disputar todos os 
horários disponíveis, na tentativa de ocupar os membros da igreja com alguma atividade. 

Para que isto acontecesse era preciso que cada líder presente brigasse ardentemente para 
conseguir as datas que pretendia. 

A seguir o pastor abriu a temporada de caça aos sábados e feriados dos próximos três anos e a 
disputa começou. Valia qualquer coisa para se conseguir a data desejada. Sem que ninguém tivesse nem 
tempo de respirar, a presidente das senhoras desembestou a falar. Enumerou os chás, encontros, reuniões, 
assembléias, simpósios, conclaves, seminários, passeatas e mais uma infinidade de atividades que 
aconteceriam no período. No final, ainda acrescentou: 

- E não admito que nenhuma mulher da igreja esteja envolvida em qualquer outra atividade nestes 
dias, nem mesmo com seus maridos e filhos. Como se a mulher pudesse fazer esta separação. 

 
O presidente dos jovens imediatamente se levantou e mostrou a sua artilharia pesada. No entanto, 

como os jovens são menos importantes que os diáconos e não têm nenhuma prioridade na agenda 
pastoral, o pastor interrompeu e disse que na hora própria ele teria a palavra. 

Depois de incluir todas as datas solicitadas pela presidente das senhoras na agenda oficial da 
igreja, o pastor começou a falar de seus próprios projetos. Na hora de apresentar as suas datas, ele 
suprimiu algumas das atividades que vinha sonhando realizar com a igreja, pois conflitavam com as datas 
das senhoras. Ele não queria gerar nenhum atrito com a presidente da organização, que afinal de contas 
era sua esposa. As mulheres eram o braço direito do pastor, na igreja e em casa. Negar alguma data para 
elas era colocar em risco seu ministério. 

Depois que ele salvou algumas datas, passou a palavra ao presidente dos diáconos, que já tinha 
menos opções para incluir suas atividades. A reunião prosseguiu assim até o final. Depois das duas horas 
reservadas para a reunião, o pastor encerrou o encontro com metade dos que compareceram e um quarto 
dos que foram convocados. À medida que alguns líderes iam incluindo suas datas de atividades no 
calendário da igreja, retiravam-se para outros compromissos mais urgentes do que uma simples reunião de 
planejamento estratégico da igreja. 

Ao final da reunião, o pastor juntou todos os pedaços da grande colcha de retalhos que havia sido 
construída naquela manhã. Colocou tudo dentro de uma pasta bonita com o título “Planejamento 
Estratégico da Igreja Evangélica do Corpo Celeste”. Daquele dia em diante ele começou a usar metade do 
tempo do sermão para divulgar aquilo que havia sido “planejado”. 

Naquela manhã de sábado um grupo de 15 pessoas havia conseguido “planejar”: 185 cultos 
evangelísticos, 10 intercâmbios, 18 viagens missionárias, 325 reuniões de confraternização e de 
planejamento, 196 atividades sociais, 45 cantatas, 256 programas especiais e mais 438 atividades variadas 
para a igreja nos próximos três anos. Era um recorde e tanto para um igreja de apenas 150 membros. 

 

2.2. O que é Planejamento Estratégico 
Isto é Planejamento Estratégico? Muita gente imagina que calendário de atividades é o mesmo que 

planejamento, e ainda chama isso de planejamento estratégico. 
Mantendo-se os membros da igreja ocupados, o tempo todo, eles não terão oportunidade de refletir 

sobre a superficialidade de sua vida espiritual, a falta de conteúdo do professor da escola dominical ou até 
mesmo a falta de base bíblica das mensagens do pastor. 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            51 

O calendário de atividades nunca poderá ser aceito como o primeiro e único passo de um 
planejamento. O calendário é o complemento, a consequência de algo maior que se espera atingir. Igreja 
que chama “calendário” de “planejamento” não tem visão e está com medo de mexer nos problemas que 
realmente são importantes. 

Normalmente, quando o calendário se torna planejamento, os líderes se desgastam e abandonam 
seus postos gradativamente. Ninguém aguenta trabalhar de 8 a 10 horas por dia, frequentar uma atividade 
especial por semana na igreja, além das reuniões e cultos normais, ensaios, família, estudos, retiros, coral, 
viagens e outras preocupações. 

O primeiro item do planejamento estratégico da igreja primitiva era compaixão e amor pelas 
pessoas. Isto está refletido em Atos 1:8, quando Jesus mandou os cristãos olharem para as pessoas de sua 
cidade, de seu estado, de seu país e do mundo inteiro, e testemunharem a elas, para que também 
pudessem ser salvas. Isto é estratégico. 

Ter misericórdia das pessoas que estão indo para o inferno e testemunhar do amor de Deus a elas. 
O que não é estratégico é realizar dezenas de cruzadas evangelísticas todo ano apenas para preencher o 
calendário e tirar o peso da consciência em relação ao evangelismo. 

Jesus não disse: “recebereis poder... para realizarem muitas campanhas evangelísticas e alguém 
pregar...”. 

Ele disse para sermos testemunhas, ou seja, testemunhar daquilo que Ele fez em nossa vida. Um 
testemunho pessoal do poder de Deus é muito mais estratégico do que o sermão eloquente de um 
pregador. 

 
 

2.3. A Verdadeira Missão 
Quando olhamos para o texto de Atos 2:42 a 47, vemos aquilo que realmente era estratégico. 

Estudar e se aprofundar na doutrina dos apóstolos, ter comunhão, orar, ajudar os necessitados, louvar a 
Deus. Não era necessário um calendário de atividades para que isto acontecesse. 

 

O texto de Atos 2:46 diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Isto pode ser 
usado como argumento para aqueles que desejam que a igreja tenha 365 atividades por ano. No entanto, 
este mesmo versículo mostra duas outras coisas.  

 

A primeira é que eles também partiam o pão juntos em casa. Isto significa que eles estavam em 
casa para que isto pudesse ocorrer. Atualmente a grande maioria dos cristãos não consegue sequer estar 
em casa, pois o tempo que lhes sobra de sua vida agitada é consumido na igreja, cumprindo o calendário 
de atividades. 

 

O outro fator é que o pessoal da igreja primitiva estava junto todos os dias no templo para 
perseverar, e não para cumprir o calendário. 

 

Uma igreja sem planejamento pode ir para qualquer lugar que tudo estará bem, pois não há alvo 
definido. 

 
Na cabeça de muitos pastores, apenas olhar o que é bom e o que é ruim na igreja basta para fazer 

planejamento. Pensam: “Na verdade, se isto fosse feito, ninguém iria questionar o que era positivo, todo 
mundo ia jogar pedra no que era negativo e provavelmente tudo continuaria como estava.” 

 
A vantagem de se fazer planejamento avaliando potencialidade, fraquezas, oportunidades e 

ameaças (PFOA), é que abrimos nossa mente para pensar em coisas que não pensaríamos se 
simplesmente avaliássemos o que existe.  

 
Veremos a seguir a comparação entre esta igreja com enfoque em calendário, cargos e 

departamentos com a igreja quântica, a igreja com visão cristã genuína, e orientada por missões, propósitos 
e ministérios. 
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2.4. A Igreja Antiga - ou a Nossa 
 
 

Pastor
Titular

Dpto
Evangel.

e Missões

Dpto
de

GMs

Dpto de
Louvor e
Adoração

Dpto
de

Administ.

Dpto
de

Ensino

Evange-
lismo

Missões

Oração
e

Intercess.

Ação
Social

EBD

Discipu-
lado

Cursos
Avançados

Adminis-
tração

Finanças e
Patrimô-

nio

Diáconos

Comuni-
cação

Bandas

Escola
de

Música

Teatro

Louvor
e

Adoração

Mulheres

Homens

Família

...

Membros
Obreiros
Leigos

Diácono

Obreiros
Credenciados

Aspirantes

Pastores

Novos membros chegam pela pregação

...

- Prega
- Visita
- Administra
- Apaga incêndios

Ênfase:
Pregação

 

 
A Igreja Antiga - Mais cultos por semana, mais seminários, encontros, mutirão evangelístico, 

congressos, chás, simpósios, reuniões... e muito menos acertos no alvo (que alvo???). 
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2.5. O Perfil da Igreja Antiga, que Pode Ser a Nossa 
 

 O perfil da igreja do calendário do item 2.1. era: 
 Uma igreja com cerca de 20 anos de existência e que nunca havia passado de 350 membros. 
 Cerca de 40% da igreja era constituída por pessoas que estavam preocupadas com 

determinados tradicionalismos. 
 Havia um grande potencial para formação de novos líderes. 
 Cerca de 30% da igreja era construída de novos cristãos, com menos de cinco anos de 

batizados. 
 Quase metade da igreja tinha menos de 25 anos de idade. 
 A igreja tinha mais de 50 crianças e juniores agregados. 
 A igreja não sustentava missionários, mas tinha possibilidade de sustentar. 
 A grande ênfase da igreja era em sustentar sua estrutura de grupos, departamentos, cargos e 

prédios. 
 As pessoas que assumiam cargos na igreja pareciam mais funcionários do que colaboradores 

voluntários, de tanto que eram exigidos. 
 A igreja sustentava o pastor integralmente e mais 3 obreiros, que dedicavam tempo parcial. 

Além disso, tinha um grupo de mais quatro líderes que ajudavam o pastor na área de 
evangelização, música e educação religiosa. 

 A comunhão entre as pessoas era superficial. 
 Apesar de as pessoas participarem das atividades da igreja, o conhecimento bíblico delas era 

fraco, e não estavam preocupados em aprender nas reuniões de discipulado e EBD. 
 Dos novos convertidos na igreja, apenas 10% estavam integrados e haviam sido batizados. 

 

 
 

A igreja antiga e com muitos níveis assemelha-se a uma empresa 
 

O que fazer? Qual o planejamento para esta situação? Qual a estratégia? 
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Veja a seguir a Igreja por ministérios e com uma Missão. 
 
 
 

2.6. A Igreja Quântica - A Igreja dos Ministérios e com Uma Missão 
 

 

Missão:

Mt 28:19-20
+ ensinando as

crianças no
Caminho

Ministério de
Educação

Cristã

Ministério de
Evangelismo

e Missões

Ministério de
Comunhão

e Recreação

Ministério de
Ação Social

Ministério de
Finanças

Ministério de
Comunicação

Ministério de
Administração

Ministério de
Louvor e
Adoração

Ministério de
Oração e

Intercessão

Ministério Pastoral

Diretoria

AssessoriaAss
em

blé
ia

Membros

Grupos Familiares

Novos membros chegam pela pregação e grupos familiares
(isto é, pela ação de todos)

Discipulado

Descoberta de Dons

- 1o Discipula líderes
- 2o Treina e Capacita
- 3o Prega e Visita

O Pastor Titular:

Ênfase:
Dons

 
 

A Igreja Quântica - Mais treinamento, mais capacitação pessoal, mais dons descobertos, mais 
ministérios, mais grupos familiares, mais trabalho feliz... e muito mais cumprimento da missão. 
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3. Igreja Por Ministérios 

Muitas colisões que existem na igreja ocorrem porque os departamentos ou ministérios estão soltos. 
Talvez alguns deles até tenham uma missão para sua área, mas eles não estão olhando para a mesma 
direção e não têm uma visão geral. É incorreto e superficial considerar o evangelismo como a única missão 
da igreja. Uma missão superficial gera um ensino superficial. Um ensino superficial é fruto de uma 
missão superficial. 

Uma igreja só pode ter uma declaração de missão que a identifique, que é diferente das igrejas 
vizinhas. Não confunda visão com missão. 

Segundo George Barna, a declaração de missão é uma definição dos objetivos do ministério-chave 
da igreja. A declaração de visão é um esclarecimento da orientação, e as atividades da igreja local devem 
buscar criar um impacto ministerial verdadeiro.  

Uma Missão poderia ser, por exemplo: 
- Ir ao mundo para levar Cristo às pessoas e trazer as pessoas à igreja para ensiná-las a ser discípulos. 
 
- Adorar ao Senhor, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele 

mandou, por meio da palavra, sinais e ações, levando-os a viver uma vida de comunhão uns com os outros 
e à prática dos valores do reino de Deus em suas vidas, a fim de impactar as pessoas e a sociedade com o 
poder do evangelho. 

 
- Adorar a Deus, ir ao mundo e fazer discípulos de Jesus, e desenvolver uma igreja baseada na adoração, 

discipulado, ensino, comunhão e serviço. 
 
- Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco 
todos os dias, até à consumação do século (Mt 28:19,20). 

 
- Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura (Mc 16:15). 

 
A missão de uma igreja é uma declaração geral de intenções. 
 
As pessoas são eleitas para cargos em departamentos, que normalmente não funcionam. 
O padrão bíblico que está sendo redescoberto é o exercício dos dons, por meio de ministérios. 
A estrutura da igreja deveria ser dividida em ministérios gerais e ministérios específicos. 
Os ministérios gerais seriam as grandes áreas de atuação. 
E os ministérios específicos, áreas de atuação agrupadas a um ministério geral. 
 
Não é apenas uma mudança de nomenclatura, mas de conceito. 

 

Os ministros seriam associados do pastor, e não apenas auxiliares. Eles poderiam ser remunerados 
ou não, conforme a área de atuação. 

 

Todos funcionariam por tempo indeterminado, a critério do pastor e da igreja.  
 

A carga do ministério pastoral seria dividida. Os cargos principais não teriam mais eleição e se 
tornariam funções exercidas por períodos de tempo (dois anos por exemplo), sendo renovados conforme 
Deus confirmar isso no coração da pessoa e da liderança da igreja.  

 

Somente a diretoria estatuária teria eleição por tempo determinado. A igreja elegeria apenas sua 
diretoria estatuária e reconheceria os ministros associados.  

 

As principais funções seriam definidas mediante a identificação dos dons espirituais pelos grupos 
setoriais e ministros.  



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            56 

 

3.1. O Problema da Igreja Pastoral: Por Departamentos 
Uma igreja que tem o ministério centrado na figura principal do pastor apresenta hoje algumas 

desvantagens: 
Primeiro, para a própria pessoa que o exerce, pelo desgaste físico, psicológico e emocional. 
Segundo, para a igreja, que pode ter uma pessoa entregando-se ao máximo, mas que nunca 

atenderá a todas as necessidades. Mais cedo ou mais tarde o pastor será lembrado pelo que não fez, em 
vez de ser lembrado pelas muitas áreas que tentou cobrir sozinho. 

O fato de ter auxiliares alivia a pressão, mas não soluciona o problema. O auxiliar é sempre visto 
como auxiliar. Enquanto não se ouvir a palavra do pastor, nada terá sequência. 

A sugestão para esta área é avançar para o ministério associado. No ministério associado, as 
responsabilidades são divididas, conquanto haja um pastor coordenador da equipe. Os membros são 
orientados a ver todos os ministros de forma mais equilibrada e participativa. 

Os ministros associados cobrem as áreas em que o pastor coordenador é mais fraco, dando 
equilíbrio ao atendimento das necessidades da igreja e dos membros. 

 

3.2. Estruturas Fracas, Ministérios Fortes 
A igreja deveria viver de acordo com os planos divinos, e não em função de sua estrutura. A 

estrutura é necessária e deve funcionar como apoio. 
“A vida é maior do que nossos cargos, e a igreja é maior do que a sua estrutura”. 
Uma igreja de futuro se constrói com pessoas, visão, poder de Deus e planos. 
Toda igreja também tem valores. Eles podem não estar escritos num documento, mas, quando as 

situações corriqueiras surgem, são os valores que levam a igreja a tomar certas posturas. 
A igreja é capaz de investir 50% do seu orçamento em prédios e equipamentos e não oferecer um 

sustento digno para seus ministros. Este é um valor que está sendo expresso. É capaz de oferecer um 
sustento digno para seu pastor e um sustento deficiente para seus missionários. É outro valor. É capaz 
ainda de gastar muito dinheiro para trocar as luminárias do templo, mas deixar as crianças em salas 
paupérrimas. É outro valor. 

 
Quando se fala em planejamento na igreja, normalmente todos querem iniciar pela mudança da 

estrutura, como se os problemas pudessem ser solucionados com essa medida. A estrutura da igreja não 
pode ser o maior objetivo do planejamento estratégico. Ela é consequência daquilo que Deus quer realizar 
por meio da igreja. 

Só devem existir ministérios na estrutura, em áreas que a igreja entende que são prioritárias. 
Normalmente a estrutura baseada em organograma tem um quadradinho encabeçando tudo e muitos 
quadradinhos abaixo dele. O objetivo maior passa a ser a hierarquia e não a missão da igreja. 

Vimos no item 2.6. que o organograma da Igreja Quântica deixou de ter níveis hierárquicos. A Igreja 
por Ministérios está toda num mesmo nível, numa mesma ação, numa mesma direção, para completar com 
dignidade e qualidade sua Missão (o alvo). 
 

Ministério Geral Ministérios Específicos
 
 
PASTORAL 

Aconselhamento 
Visitação e assistência 
Proclamação 
Diaconia 
Apoio a vocacionados 
Supervisão ministerial

 
 
MISSÕES 

Expansão missionária 
Missões locais 
Sustento missionário 
Projetos missionários 
Promoção missionária 
Apoio missionário

 
EVANGELIZAÇÃO  &  AÇÃO SOCIAL 

Evangelização pessoal 
Evangelização especial 
Social 
Ajuda humanitária
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LOUVOR & ADORAÇÃO 

Música 
Escola de música 
Teatro 
Grupos Musicais

 
 
 
EDUCAÇÃO CRISTÃ 

Discipulado e ensino bíblico 
Treinamento de líderes 
Infantil 
Adolescentes & jovens 
Rede ministerial 
Crescimento cristão (grupos pequenos e 
organizações missionárias) 
Ensino criativo (biblioteca, videoteca) 

 
 
ADMINISTRAÇÃO 

Patrimônio 
Apoio aos ministérios 
Apoio logístico 
Segurança 
Boas-vindas

 
 
COMUNICAÇÃO 

Relações públicas 
História 
Comunicação criativa 
Mídia 
Som e imagem

 
COMUNHÃO & RECREAÇÃO 

Membresia 
Recreação 
Terceira idade

 
 

4. A Necessidade de Planejamento 

Na verdade, os cristãos do Novo Testamento tinham uma missão, e muitas igrejas atualmente não 
sabem para onde estão indo. 

Adalberto Fishmann afirmou que “tanto na nossa vida como na organização, é preciso, antes de 
planejar, refletir sobre qual é a nossa vocação (missão). Ou seja, precisamos descobrir o que queremos 
fazer e em que poderemos ter sucesso.”  

Muitas igrejas não entendem isto e, para justificar sua existência, criam um calendário de atividades. 
 
Phillip Kotler é um dos maiores estrategistas de marketing e planejamento da atualidade. Kotler, por 

exemplo, afirma que a organização necessita estabelecer seus objetivos na área de planejamento. Ela não 
pode querer explorar todas as oportunidades, pois todas são atraentes e ela não teria recursos para isto. 

Não atuar em todas a frentes é a ordem. Atuar somente em ministérios em que há pessoas 
preparadas ou com vocação para tal. E além de tudo, planejar as ações nestes ministérios. 

 
Mas um plano não é nada, “a menos que ele se transforme em trabalho”. – Peter Drucker. 
 
O planejamento também implica implementação e controle. 
 
Mais importante do que ter relatórios de acompanhamento, é saber tomar atitudes certas nas horas 

certas para corrigir rumos errados. Cerca de 50% dos planos ou mais morrem exatamente neste ponto. 
Alguns não sabem exercer a função de controle. 

 
É indispensável um planejamento estratégico. Sem isso, o que vai acontecer são apenas ações 

soltas e “loucas” para tentar fazer com que a organização não morra. 
 
Não se pode chamar qualquer documento resultante de uma reunião, de “planejamento”. 
 
Por outro lado, nem todos sabem trabalhar com planos. Os planos servem como bússola, pois 

orientam para onde estamos indo. Eles também funcionam como um mapa, pois ajudam a encontrar a 
estrada certa e andar nela até o destino. 
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Se pudesse ser feito um resumo sobre a parábola do semeador, ele seria assim: Quem planta 
bem, colhe bem. O que Jesus ensina em Mateus 13:3-8 é que aquele que planeja o plantio e procura 
entender um pouco daquilo que está fazendo terá resultados excelentes. 

 
O semeador espiritual precisa ter a visão completa da semeadura (semente, terra, clima, adubos 

etc.). Não basta apenas jogar a semente e esperar que ele produza a cem por um. Semear não é apenas 
um trabalho braçal, pois deve ser feito com inteligência. Para semear bem, é preciso conhecer todos os 
detalhes, para que a colheita seja boa. 

Assim também é o ato de planejar na igreja. 
 
Não se trata apenas de reunir dados, fazer levantamentos, discutir ideias, mudar o estatuto e 

pronto. Planejar na igreja é um trabalho que requer inteligência. 
 
Para a semente permanecer, depende de onde o semeador a planta. A semente que cai fora do 

lugar não vai subsistir. 
 
O semeador espiritual aprende a não desperdiçar a semente. Ele sabe que tem uma semente de 

qualidade nas mãos. A semeadura no corpo de Cristo implica saber aproveitar cada semente de qualidade 
que se tem nas mãos. E guardar o momento certo para a semeadura. 

 
É preciso ter em mente que Deus não abençoa projetos, Deus abençoa pessoas. No entanto, para 

que as pessoas sejam abençoadas, é preciso que tenham projetos. 
 
Mas para fazer planejamento, reúna sua equipe de trabalho. Se o povo não participar da elaboração 

do planejamento, dificilmente vai participar da execução. Não se tratava de olhar para departamentos, 
ministérios ou projetos, mas para alvos que a igreja como um todo deveria perseguir. 

 

4.1. Planejar e Mudar Andam Junto 
Planejar hoje é ver coisas que ainda não existem. É preciso olhar para a igreja e enxergar 

possibilidades. Isto implica não estar preso aos tradicionalismos da igreja ou mesmo à manutenção da 
estrutura existente. 

 
Kenneth Kilinski afirma que “toda organização precisa mudar, se quiser sobreviver”. Pelo fato de as 

formas e tradições das igrejas terem sido criadas há cerca de um século, elas raramente satisfazem as 
necessidades da adoração e estudo cristãos numa sociedade tão diferente daquela do século passado. 

 
“As pessoas resistem naturalmente às mudanças”. Este comentário é falso, completa Kilinski: “Na 

igreja, a resistência à mudança pode ter origem na ideia de que as formas e tradições existentes foram 
estruturadas pelo Novo Testamento. É claro que muitas foram, mas outras não. Um grande número de fiéis 
não está disposto ou é incapaz de distinguir entre essas duas coisas”. “As igrejas tradicionais vão bem em 
épocas estáveis, mas declinam em tempos de grandes mudanças”.  

 
Peter Drucker ensina que “a organização sem fins lucrativos existe para provocar mudanças nos 

indivíduos e na sociedade. Não adianta uma bela declaração de missão, mas sim a ação correta”. “O 
primeiro passo na direção da eficácia é decidir quais são as coisas certas para fazer. A eficiência, que é 
fazer bem as coisas, é irrelevante até que você trabalhe nas coisas certas”. 

 
Se você entender isto, seus planos para a igreja tornam-se bem mais fáceis de ser implantados 

porque partem de uma visão do que Deus quer para a igreja, e não simplesmente de ideias mirabolantes 
para manter a igreja em funcionamento. 
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5. Células, Dons e Discipulado 

O discipulado conduz as pessoas à descoberta de seus dons espirituais. 
 

O discipulado, gerando a descoberta dos dons e acompanhado de treinamento, pode tornar cada 
crente um verdadeiro soldado preparado para a batalha. 

 

Ele é fortalecido pela base da Palavra de Deus por meio do discipulado, descobre seu lugar no 
exército divino e tem o coração naquilo. Depois, recebe treinamento para desempenhar o seu papel da 
melhor maneira possível. 

 

Podemos até ajudar as pessoas a descobrir seus dons e colocá-las nos lugares certos. Porém, se 
lhes faltar a base de discípulos de Jesus, os frutos que elas produzirão serão por seu próprio esforço, e não 
porque Deus realizou a obra. 

 

Muitas pessoas, depois de algum tempo trabalhando na igreja, descobrem que falta algo. Elas são 
as pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos. Isto porque sua visão em relação a Jesus ainda 
não é a de “discípulo”. 

 

São pessoas sinceras, que estão trabalhando, mas sem a motivação certa oriunda da descoberta 
de seus dons. 

 
As pessoas que descobrem seus dons, e são treinadas (discipuladas) para atuar com estes dons, 

demonstram uma atitude completamente diferente com relação ao seu trabalho. A paixão aparece, a 
qualidade surge e a eficiência é visível. 

 
O discipulado conduz naturalmente as pessoas à descoberta de seus dons espirituais. 

 

Hoje entendemos que não adianta querer mudar a estrutura da igreja se a vida das pessoas que 
atuam na igreja não for mudada primeiro. 

 

E mais: nenhum pastor consegue mudar a vida das pessoas. Somente quando as pessoas se 
tornam discípulos de Jesus é que pode haver mudanças em suas vidas e naquilo que fazem na igreja.  

 

O maior cuidado que se deve tomar neste processo é não “jogar” a pessoa que descobriu seu dom 
para cuidar de um ministério, pois desta forma ela pode ser malsucedida. 

 

Como em toda igreja há sempre mais demanda de cargos ou funções a serem preenchidos do que 
gente disponível, o pastor e os líderes sempre têm a tentação de colocar uma pessoa sem treinamento 
numa determinada função para que ela aprenda fazendo. 

 

De forma geral, é isso que ocorreu com quase todas as pessoas que estão hoje na liderança das 
igrejas. O resultado é que o trabalho sai, mas os líderes ficam desgastados. Por fim desanimam, nunca 
mais querendo assumir outra atividade ou ministério na igreja. 

 
Planejamento sem treinamento é o mesmo que pegar um projeto de um novo carro, desenhado por 

engenheiros experientes, e confiar a sua execução a operários sem qualificação. 
 
- Moisés passou quarenta anos no deserto em treinamento. 
- Josué também passou quarenta anos com Moisés conduzindo o povo no deserto, para depois liderá-lo rumo 

à terra prometida. 
- Davi foi escolhido muito tempo antes de assumir o trono de Israel. 
- Jesus teve trinta anos de treinamento para exercer apenas três de ministério. Durante os seus três anos de 

ministério, Jesus treinou doze homens para assumirem a liderança depois que Ele fosse embora. 
- Paulo passou três anos no deserto, logo após sua conversão, preparando-se para o ministério. 
 
Nos últimos 20 anos, as igrejas têm treinado líderes apenas por uma questão de sobrevivência. Os 

líderes de hoje, que substituem os líderes do passado, não têm sequer 40% ou 50% da bagagem que 
aqueles do passado possuíam. 
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Não basta fazer um curso rápido de treinamento e depois nunca mais estudar. Há necessidade 
constante de leitura, busca de novas ideias, troca de experiências com outras pessoas e grupos e 
experimentação de novas técnicas. Acima de tudo, é preciso estar com os ouvidos abertos para escutar os 
liderados e saber suas necessidades. 

 

Se você apenas pegar um membro de igreja e o treinar para exercer um cargo ou ministério, sem 
que ele tenha descoberto seus dons e sem que esteja participando de um processo de discipulado, ele vai 
sair igual a um tanque de guerra na igreja para exercer sua liderança. 

 

Ele tem treinamento, mas é como um soldado raso que é enviado para a guerra. Seu desejo é 
apenas o de “matar”, sem saber o porquê. Se ele não descobriu seus dons, pode estar no lugar errado. Se 
ele não entende alguns princípios do discipulado, sua compreensão é que pode realizar as coisas por si só, 
sem depender de Deus.  

 
 

5.1. Falta de Líderes 
Há muita falta de líderes hoje em dia. Em muitas cidades americanas, existe um padre para atender 

várias paróquias. No Brasil, a Igreja Assembleia de Deus tem mais igrejas que pastores. E veja a previsão 
para o futuro: 

 

 Em cinco anos haverá uma carência total de líderes, até mesmo de líderes fracos. 
 Em dez anos as organizações internas da igreja estarão sendo extintas por falta de liderança. 
 Em vinte anos os cristãos irão à igreja, como muitos católicos o fazem hoje, apenas para manter a 

aparência. 
 

Vivemos um momento decisivo para o fortalecimento da igreja. O treinamento dos líderes pode 
garantir a continuidade dos ministérios da igreja. 
 

Se treinamento não fosse algo importante, Jesus não teria investido a maior parte do tempo de seu 
ministério na terra andando com doze homens sem cultura e sem expressão, para torná-los líderes da igreja 
que Ele criaria. 

 
Primeiro Jesus treinou esses doze homens, depois os capacitou e lhes deu a unção do Espírito 

Santo. Só depois surgiu a igreja neotestamentária. 
 
Precisamos aprender a ser discípulos de Jesus, antes de sermos líderes de seu ministério.  

 
 

5.2. Um Programa de Treinamento 
 Um programa de treinamento em discipulado correto pode produzir resultados altamente positivos 
para a igreja. Veja alguns deles: 

 A dinâmica da igreja passa a ser diferente. 
 As pessoas começam a não se conformar com o pouco. 
 Os bons líderes começam a delegar e surge um processo de descentralização. 
 As organizações que não funcionam morrerão e darão lugar para novos ministérios mais 

envolventes. 
 Haverá interdependência entre os ministérios e isto só trará crescimento para a igreja. 
 O conteúdo das pessoas passará a valer mais do que a aparência; o ensino bíblico será mais 

valorizado. 
 Haverá um ciclo de respeito aos líderes e motivação para os liderados. 
 Os planos da igreja terão maior duração e as metas estabelecidas serão atingidas em percentuais 

maiores. 
 Os cristãos darão mais tempo, recursos materiais e dinheiro, atendendo aos desafios propostos 

pelos líderes. 
 Haverá pouca chance para as pessoas que não têm preparo, mas que reclamam nomeação para 

posições de destaque. 
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6. Como Implementar o Planejamento 

 

Para implementar o Planejamento Estratégico, faremos o seguinte: 
 
6.1. Levantamento de Informações através da técnica chamada PFOA 
 
6.2. Análise ou Diagnóstico das Informações Levantadas 
 
6.3. Ministérios Existentes na Igreja 
 
6.4. Identificação da Missão da Igreja 
 
 
 

6.1. Levantamento de Informações 
Em primeiro lugar, vamos levantar as Potencialidades da Igreja, Suas Fraquezas, Suas 

Oportunidades e as Ameaças para seu Não Funcionamento. 
 
 

6.1.1. Alguns termos para Entendimento 
 

* Necessidades Conhecer as carências das pessoas do grupo por meio de 
pesquisas, debates, conversas, consulta a pessoas ou líderes etc. 
 

* Fraquezas e Ameaças Levantar dificuldades percebidas de relacionamento, 
administrativas, financeiras etc. 
 

* Oportunidades Trata-se de relacionar tudo que a igreja pode fazer nos próximos 
anos com base nas necessidades, problemas, objetivos estruturais 
e ideias surgidas no grupo. O desafio é um sonho ou visão de longo 
prazo a ser alcançado. Igualmente, deve-se relacionar todas as 
circunstâncias, situações, avanços e resultados que podem ser 
alcançados no trabalho da organização. Oportunidade é algo que 
está passando pela frente de vocês agora e, dessa forma, não pode 
ser desperdiçada. 
 

* Avaliação Com base nos dados anteriores, fazer uma análise racional da 
situação da igreja, procurando descobrir a origem das necessidades 
e problemas. 
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6.1.2. PFOA - Agentes Internos 

Potencialidades Comentários 
1. O pastor é da área de ensino e, 

portanto, aberto ao 
planejamento e às mudanças 
principalmente educacionais 

 

2. Há cerca de 20 anos os terrenos 
são alugados para a igreja, 
podendo ser comprados mais 
facilmente 

 
 

3. São poucas as dívidas 
 
 

 
 

4. A maioria dos membros está na 
igreja a pelo menos 5 anos 

 

 

5. A igreja experimenta hoje um 
período de avivamento e até de 
crescimento 

 

6. Bons e interessados recursos 
humanos 
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Fragilidades Comentários 
1. A entrada de dízimo e oferta é 

pequena hoje, tendo diminuído 
nos últimos anos 

 
 

2. Não há recursos financeiros 
para novas obras nem para 
envio de missionários 

 

3. Há deficiência no atendimento 
aos visitantes, aos novos 
convertidos e aos que 
Aceitaram Jesus recentemente 

 

4. Os membros atuais não 
incentivam a vinda de 
visitantes, pois os que 
poderiam ter convidado já 
convidaram 

 

5. Há deficiências na estruturação 
dos departamentos e 
principalmente dos ministérios 
pela falta de conhecimento dos 
dons de cada um 

 

6. Falta líder treinado para 
atender separadamente 
homens, mulheres, juniores, 
jovens, novos convertidos... 

 

7. Não há espaço físico param 
novas instalações nem para 
ampliação das instalações 
atuais 
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6.1.3. PFOA - Agentes Externos 

Oportunidades Comentários 
1. Campo completamente aberto no 

Pinheirinho, em Curitiba e no 
Paraná, uma vez que a 
denominação é bem-vista pela 
população 

 

2. O padrão de vida do bairro aceita 
uma igreja com a imagem que 
esta igreja possui. 

 

3. O bairro necessita de cultos de 
libertação pois o número de 
igrejas evangélicas não é grande, 
mas sim é grande o número de 
católicos praticantes e não 
praticantes 

 

4. Esta igreja nasceu e não 
apareceu de uma divisão ou de 
um racha de outra igreja ou 
denominação, sendo o mesmo 
pastor desde o nascimento, há 20 
anos atrás. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Ameaças Comentários 
1. A fofoca de algum dos antigos 

membros que racharam a igreja 
no passado e que ainda não 
sofreram transformação

 

2. A vinda de membros de outras 
denominações ou da própria 
Quadrangular que tenham o 
espírito de Absalão (espírito de 
divisão) 
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6.2.  Análise das Informações Levantadas - Diagnóstico 
1. Quais são as maiores necessidades das pessoas da igreja? 
 Ensino, a formação das pessoas. Capacitar as pessoas biblicamente. As demais áreas são 

consequência desta. 
 Esclarecer a questão dos dons espirituais. Ajudar os membros na identificação dos seus dons. 
 Tornar os membros da igreja verdadeiros discípulos de Jesus. 
 Formação de uma consciência de vida cristã.  
 Promover o exercício do relacionamento interpessoal. 
 Fazer com que o membro se encontre com o grande grupo (igreja). 
 Aprofundamento dos estudos da Escola Bíblica. 
 Intensificação do ensino doutrinário e ético. 
 Promover formas de estimular a prática da vida cristã dos membros na sociedade. 
 A vida de comunhão dos membros da igreja precisa ser desenvolvida e aprofundada. 
 Falta a visão de koinonia na igreja. Nem todos entendem o que significa pertencer ao corpo de Cristo. 
 Todas as faixas etárias da igreja precisam ser contempladas com programas dos ministérios da igreja 

(crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade).  
 Estimular a maturidade das pessoas para estarem prontas para as consequências do relacionamento 

com o grupo – ir ao encontro dos problemas. 
 Ensinar que o relacionamento com Deus gera como consequência o relacionamento com as pessoas. 
 Necessidade de criar grupos pequenos. 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 
2. Quais são as maiores necessidades da igreja do ponto de vista de objetivos? 
 Falta de espaço para o desenvolvimento de todos os programas que serão implementados no futuro. 

Falta de espaços fixos específicos. Ajuste de espaços para as atividades técnicas (corte e costura e 
atividades sociais). 

 Ajuste de espaços para a harmonização de todos os ministérios atuais e futuros. 
 Atender os membros nas suas necessidades espirituais e psicológicas. 
 Comunhão entre os membros. Criar formas de comunhão entre os novos membros e os antigos, devido 

ao grande crescimento da igreja. Isto pode gerar um grupo sem entrosamento. 
 Ensino formativo e não apenas informativo. 
 Trazer as pessoas que não estão integradas para a igreja (envolvimento prático, espiritual e financeiro). 
 Enxugar a estrutura – eclesiástica e administrativa. 
 Fazer com que todos os membros enxerguem a visão do futuro para a igreja. 
 Treinar líderes para qualquer projeto que se queira desenvolver, devido à grande carência de líderes. 
 Fazer com que os membros da igreja sejam crentes nos lugares onde estão, como uma forma de ação 

prática da igreja durante a semana. 
 Integração das pessoas fora dos seus grupos de interação. Desfazer as “panelinhas”. 
 Integração dos novos crentes por meio de grupos pequenos. 
 Mudança da visão de ministério pastoral para atender às necessidades das pessoas. 
 Aperfeiçoamento do programa de ensino, pregação, administração, adoração e louvor. 
 Compreensão clara dos valores do reino de Deus (solidariedade, senso de justiça, amor, paz). 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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3. Quais são os maiores problemas que existem para serem superados no momento e no futuro? 
 Locais específicos para abrigar alguns grupos da igreja. 
 Necessidade de planejamento e saber onde a igreja quer chegar. 
 Estrutura ministerial. Ter ministérios para atender às necessidades da igreja. 
 Uma evangelização diversificada e eficaz, e não apenas concentrada em cultos evangelísticos. 
 Desenvolvimento de uma obra social não assistencialista. 
 Muitos membros da igreja afastados. Integração dos membros inativos da igreja. 
 Marketing da igreja. Desenvolvimento de campanhas que marquem a presença da igreja na cidade. 
 Redimensionamento geral do espaço que a igreja tem para um melhor aproveitamento. 
 Estímulo para o crescimento cultural dos membros da igreja. 
 A igreja tem muitos frequentadores, pessoas sem compromissos e sem envolvimento. 
 Mais frequentadores no culto da noite do que da manhã. 
 Falta consciência de mordomia na igreja. Apenas uma parcela pequena dos membros são dizimistas. 
 O ensino da igreja é deficiente. As aulas da Escola Bíblica são muito superficiais e sem metas 

específicas. 
 Falta liderança. Há necessidade de investir pesado no treinamento de líderes. 
 Há necessidade de trabalhar na integração de membros da igreja que se afastaram. 
 Falta de maturidade cristã. A igreja tem 20 anos de organização, mas que idade espiritual ela tem hoje? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 
4. Que desafios a igreja tem para o futuro? 
 Fazer as coisas de forma integrada, por meio de ministérios que interajam. 
 Conseguir trazer o pessoal para a Escola Bíblica. 
 Formação de liderança biblicamente segura. 
 Projetos compatíveis com as mudanças que ocorrerão na cidade. 
 Tornar a igreja uma grande agência missionária para o Brasil e o mundo. 
 Enfrentar a qualidade e o conteúdo. As pessoas cada vez mais estão assimilando o conceito de 

qualidade nas empresas e na sociedade. Haverá um momento que elas também vão avaliar a qualidade 
e o conteúdo que a igreja oferece. 

 Estimular relacionamentos entre os membros. 
 Ajuste do público antigo com o público novo (membros antigos e novos cristãos). 
 Assistência pessoal aos membros da igreja. 
 Continuar trabalhando na ampliação da visão missionária da igreja. 
 Aprender a usar melhor os meios de comunicação. 
 Ter uma igreja em que os membros conheçam as doutrinas e a história da igreja. 
 Ter uma igreja em que os membros exerçam os ministérios por meio dos dons espirituais. 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 
 
5. Que oportunidades existem hoje que não podem ser desperdiçadas? 
 Utilização da mídia (Rádio, TV, Jornal...). 
 Investimento em ensino e discipulado. 
 Disposição da igreja em crescer e aceitar os desafios. 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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6.3. Ministérios Existentes na Igreja 
6.3.1. Os Ministérios Gerais e Específicos com Suas Divisões 

Ministério Geral Ministérios específicos Departamentos ou divisões atuais 
Pastoral Aconselhamento Atendimento pastoral, aconselhamento 
 Visitação e Assistência Visitação e assistência pastoral
 Proclamação Pregação, ensino bíblico, doutrinamento, cultos 
 Diaconia Junta Diaconal, ofertório, ceia 
 Apoio a vocacionados Comissão de apoio aos seminaristas 
Missões Expansão missionária Grupos missionários 
 Missões locais Congregações e novas frentes de trabalho 
 Sustento missionário Grupos que sustentam missionários 
 Projetos missionários Viagens missionárias 
 Promoção missionária Trabalho de divulgação de missões na igreja 
 Apoio missionário Acompanhamento e suporte aos missionários 
Evangelização & Ação 
Social 

Evangelização pessoal Apoio ao evangelismo pessoal 

 Evangelização especial Trabalhos específicos de evangelização que a igreja 
realiza

 Social Beneficência, programas sociais, ensino 
profissionalizante, multiministérios 

 Ajuda humanitária Sopão e outros
Integração  Grupos pequenos Cultos nos lares, estudos bíblicos 
 Integração dos novos cristãos Integração do novo convertido, conselheiros 
 Surdos Trabalho com surdos 
Louvor & Adoração Música Educação musical, eventos, culto 
 Escola de música Escola de música
 Teatro Grupo de teatro
 Grupos musicais Traduções, patrimônio, regentes e pianistas, coros, 

conjuntos 
Educação Cristã Discipulado/Ensino bíblico Discipulado, Escola Bíblica Dominical (e setores) 
 Treinamento de líderes Programas de treinamento de líderes 
 Infantil Sociedade crianças, setor infantil EBD, cultinho 
 Adolescentes & Jovens Atividades ou organizações de jovens 
 Rede ministerial Desenvolvimento da igreja utilizando os dons espirituais 
 Crescimento cristão Sociedade Feminina, Sociedade Masculina, Uniões e 

grupos específicos 
 Ensino criativo Biblioteca, Videoteca 
Família Casais Encontro de Casais 
 Preparação para casamento Curso de Noivos
Oração Sala de oração Sala de Oração
 Intercessão Atividades de oração, vigílias, encontros etc. 
Administração Patrimônio Ornamentação, patrimônio 
 Apoio aos ministérios Recepção, secretaria, informática 
 Apoio logístico Cozinha, transporte, cantina
 Segurança Segurança e estacionamento, guarda-volumes 
 Som e imagem Som, registro visual
 Boas-vindas Introdução, plantões 
Finanças e Mordomia Planejamento Orçamento e programa de acompanhamento 
 Mordomia Promoção de mordomia 
 Relações públicas Imprensa e relações públicas
Comunicação  História Acervo Histórico, arte, estatística
 Comunicação criativa Painéis e campanhas da igreja
 Mídia Rádio, TV, boletins, jornais etc. 
Comunhão e 
Recreação 

Membros Vida cristã, Recepção de membros, Preparação para o 
batismo

 Terceira idade Programa da terceira idade
 Recreação Atividades esportivas e sociais 
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6.4. Determinando a Missão da Igreja 
 
Alguns exemplos que podem ajudar para determinar a missão da Igreja: 
- Ir ao mundo para levar Cristo às pessoas e trazer as pessoas à igreja para ensiná-las a ser discípulos. 
- Adorar ao Senhor, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele 

mandou, por meio da palavra, sinais e ações, levando-os a viver uma vida de comunhão uns com os outros 
e à prática dos valores do reino de Deus em suas vidas, a fim de impactar as pessoas e a sociedade com o 
poder do evangelho. 

- Adorar a Deus, ir ao mundo e fazer discípulos de Jesus, e desenvolver uma igreja baseada na adoração, 
discipulado, ensino, comunhão e serviço. 

- Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco 
todos os dias, até à consumação do século (Mt 28:19,20). 

- Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura (Mc 16:15). 
 
 

Missão da Sua Igreja: 
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7. Um Exemplo de Um Plano Geral Ministerial 

7.1. Ministério Pastoral 
Ministério de Aconselhamento 

1. Ajudar os membros da igreja por meio de aconselhamento bíblico e prático, envolvendo sua vida espiritual. 
2. Apresentar aos membros da igreja princípios bíblicos preventivos para as sua vidas. 
3. Orientar pessoas com necessidade de aconselhamento bíblico, ajudando-as na orientação de suas vidas. 
4. Dar aconselhamento aos vários segmentos da igreja nas suas necessidades espirituais. 

 

Ministério de Visitação e Assistência 

1. Dar assistência e apoio aos membros da igreja doentes ou em necessidade. 
2. Desenvolver um programa de visitação regular aos membros da igreja, de forma a envolvê-los no corpo de Cristo. 
3. Desenvolver programas de visitação entre os membros e as famílias da igreja, com o propósito de apoio espiritual e 

comunhão. 
 

Ministério de Proclamação 

1. Proclamar a Palavra de Deus utilizando os cultos o ensino e as atividades gerais da igreja. 
2. Ser instrumento de Deus para alimentar os membros mediante a exposição da Palavra. 
3. Encorajar e desafiar os membros da igreja por intermédio da pregação da Palavra. 
4. Conduzir os membros da igreja à maturidade espiritual e ao aprofundamento bíblico. 

 

Ministério de Diaconia 

1. O diácono é servo de Deus na igreja. É responsável por servir junto ao pastor na execução de tarefas que dão suporte ao 
ministério pastoral. 

2. Usar os seus dons espirituais na proclamação do evangelho, auxílio a crentes e não crentes, encorajamento, ação social, 
administração, hospitalidade e intercessão. 

3. Promover a comunhão e harmonia entre os membros da igreja. 
4. Detectar necessidades materiais de famílias da igreja, viabilizando suporte e ajuda. 

 

Ministério de Apoio aos Vocacionados 

1. Promover suporte espiritual e vocacional a todos os membros da igreja que se sintam chamados ou vocacionados para o 
ministério. 

2. Promover o encaminhamento de membros da igreja para instituições de ensino ministerial, acompanhando estas pessoas 
até a conclusão de seus cursos. 

3. Promover o encaminhamento de membros da igreja a ministério no Brasil e no mundo. 
 

Supervisão Ministerial 

1. Definir, juntamente com a diretoria da igreja, os ministros associados e os líderes dos ministérios gerais da igreja. 
2. Supervisionar o desenvolvimento dos todos os ministérios da igreja, fazendo acompanhamento por meio de relatórios ou 

reuniões. 
3. Promover encontros com os ministros associados e líderes de ministérios gerais para planejamento e avaliação. 

 

7.2. Ministério de Missões 
1. Viabilizar a visão da igreja para a área missionária. 
2. Promover a oração pela obra missionária e pelos missionários e sua famílias. 
3. Levantar recursos para o sustento de missionários. 
4. Direcionar recursos levantados e fazer o devido acompanhamento dos resultados. 
5. Estabelecer critérios para o envio e sustento de missionários. 
6. Direcionar as ações da igreja na área missionária, desenvolvendo um projeto de missões para a comunidade. 
7. Informar e conscientizar os membros sobre a importância da visão missionária. 
8. Realizar conferências missionárias na igreja. 

 

Ministério de Expansão Missionária 

1. Estabelecer critérios para o envio e sustento de missionários. 
2. Direcionar as ações da igreja na área missionária, desenvolvendo um projeto de missões para a igreja. 
3. Promover vínculo entre missionários e organizações missionárias. 
4. Dar suporte a vocacionados que queiram preparar-se para missões. 
5. Enviar missionários diretamente ou por intermédio de organizações missionárias. 
6. Selecionar novos campos missionários onde a igreja possa atuar. 

 

Ministério de Missões Locais 

1. Coordenar a implantação e desenvolvimento da ação missionária local da igreja. 
2. Assessorar na formação do fundo para a expansão missionária. 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            70 

3. Realizar projetos missionários e evangelísticos. 
 

Ministério de Sustento Missionário 

1. Promover o levantamento de recursos para o sustento de missionários. 
2. Direcionar os recursos levantados e fazer o devido acompanhamento dos resultados. 
3. Gerenciar os fundos de sustento missionário. 
4. Definir e desenvolver os critérios de sustento missionário da igreja. 
5. Detectar as necessidades dos missionários da igreja e suas famílias, promovendo o devido suprimento. 

 

Ministério de Projetos Missionários 

1. Promover projetos missionários no Brasil e no exterior com a participação dos membros da igreja. 
2. Envolver as organizações da igreja e grupo musicais na realização de viagens missionárias. 
3. Trabalhar para que membros da igreja se envolvam individualmente, em projetos e viagens missionárias providas por 

agências missionárias. 
 

Ministério de Promoção Missionária 

1. Promover a oração pela obra missionária e pelos missionários e suas famílias. 
2. Informar e conscientizar a igreja da importância da visão missionária. 
3. Realizar conferências missionárias para levantamento de ofertas. 
4. Realizar conferência missionária e outras atividades que visem promover missões na igreja. 
5. Agendar a participação de missionários nas atividades da igreja. 

 

Ministério de Apoio Missionário 

1. Estabelecer critérios para a seleção de membros da igreja que se apresentem para missões ou de 
vocacionados em que a igreja irá investir. 

2. Oferecer treinamento e apoio a missionários e vocacionados da igreja. 
3. Manter contato regular com todos os missionários da igreja, visando oferecer apoio e detectar necessidades. 

 

7.3. Ministério de Evangelismo e Ação Social 
1. Treinar e equipar os membros da igreja na evangelização pessoal. 
2. Coordenar a realização de projetos evangelísticos. 
3. Dinamizar a evangelização em hospitais, presídios, escolas, indústrias, canteiros de obra e outros locais. 
4. Associar a evangelização ao programa social da igreja. 
5. Supervisionar a aquisição de materiais evangelísticos e sua correta utilização. 
6. Apoiar, treinar e envolver a igreja no programa de evangelização e ação social. 
7. Dar assistência primordial aos membros da igreja e a outros necessitados, como expressão de amor e objetivo da 

evangelização. Procurar desenvolver não apenas a assistência social, mas conscientizar a igreja e a comunidade sobre o 
que é acaso social, no seu sentido mais amplo. Destacar a dignidade do ser humano, seu potencial, sua responsabilidade e 
papel no lar e na sociedade em que vive, levando a pessoa a superar suas dificuldades. 

 

Ministério de Evangelização Pessoal 

1. Treinar e equipar os membros da igreja para a evangelização pessoal. 
2. Envolver os membros da igreja em projetos de evangelização, por meio de uma participação pessoal e direta. 
3. Desenvolver projetos de evangelização utilizando os membros da igreja com o dom do evangelismo. 
4. Treinar os membros da igreja que participam dos projetos sócias para a área de evangelização pessoal. 

 

Ministério de Evangelização Especial 

1. Coordenar a realidade de projetos evangelísticos. 
2. Dinamizar a evangelização em hospitais, presídios, escola, indústrias, canteiros de obras e outros locais. 

 

Ministério Social 

1. Dar assistência, primordialmente aos membros da igreja e a outros necessitados, como expressão de amor e objeto da 
evangelização. Procurar desenvolver não apenas a assistência social, mas conscientizar a igreja e a comunidade sobre o 
que é a ação social, no seu sentido mais amplo. Destacar a dignidade do ser humano, seu potencial, sua responsabilidade e 
papel no lar e na sociedade em que vive, levando a pessoa a super suas dificuldades. 

2. Ter sob sua responsabilidade a guarda de alimentos, vestuários e utensílios a serem distribuídos. 
3. Elaborar e manter cadastrado de carentes atendidos e a atender da própria igreja ou famílias externas. 
4. Fazer um levantamento constante das famílias carentes da igreja, com o objetivo de prover ajuda. 

 

Ministério de Ajuda Humanitária 

1. Oferecer ajuda a carentes, mendigos, meninos de rua, prostitutos e outros grupos. 
2. Manter controle para que sejam garantidos os meios necessários (material e humano), a fim de manter o projeto em 

atividade. 
3. Associar a distribuição de alimentos à evangelização das pessoas alcançadas. 
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7.4. Ministério de Integração 
1. Coordenar o programa de grupos pequenos e integração dos novos convertidos. 
2. Promover a integração dos novos convertidos à igreja, desde a sua decisão até o batismo. 
3. Promover a evangelização, integração e envolvimento dos surdos na igreja. 

 

Ministério de Integração do novo crente 

1. Coordenar a assistência e integração dos novos convertidos. 
2. Treinar membros para atuação junto aos novos convertidos. 
3. Treinar membros da igreja para o desenvolvimento do ministério de apoio espiritual, visitação e aconselhamento de novos 

convertidos. 
 

Ministério com Surdos 

1. Promover a evangelização, integração e envolvimento dos surdos na vida da igreja. 
2. Desenvolver as áreas de ensino e crescimento espiritual dos surdos, com a participação do Ministério de Educação Cristã. 
3. Realizar atividades gerais para envolvimento e integração dos surdos na igreja.  
4. Dar apoio espiritual e aconselhamento para os surdos. 

 

7.5. Ministério de Louvor e Adoração 
1. Assessorar o pastor na elaboração da ordem dos cultos semanais e especiais. 
2. Coordenar o programa musical da igreja. 
3. Dirigir a escola de música da igreja. 
4. Prestar assistência aos coros e grupos musicais da igreja. 
5. Ministrar cursos de aperfeiçoamentos e orientações da equipe envolvida no ministério de louvor e adoração. 
6. Trabalhar no surgimento de novos valores. 
7. Orientar a montagem do repertório dos grupos musicais da igreja. 
8. Coordenar a realização de simpósios, seminários e workshops na área de louvor e adoração. 
9. Desenvolver em cada integrante de grupo musical a necessidade de ter uma vida de discípulos de Jesus e um compromisso 

com a igreja. 
10. Coordenar o desenvolvimento da área de teatro da igreja. 

 

Ministério de Música 

1. Assessorar na coordenação do programa musical da igreja, aquisição de materiais, partituras, uniformes e instrumentos. 
2. Orientar quanto à música nas igrejas a uma atividade da igreja. 
3. Levar os membros da igreja a uma atitude de verdadeira adoração, utilizando a música nos cultos e atividades. 
4. Fortalecer o uso da música em todas as ocasiões e atividades da igreja. 

 

Ministério da Escola de Música 

1. Ministrar cursos de iniciação musical, simpósios e aperfeiçoamento musical. 
2. Oferecer treinamento para a formação de novos grupos vocais e instrumentais. 
3. Oferecer cursos nas diversas áreas da música para membros da igreja e pessoas interessadas. 
4. Promover treinamento de membros das missões locais na área musical e de adoração e louvor. 

 

Ministério de Teatro 

1. Desenvolver a área de teatro da igreja, envolvendo membros que tenham talento e espiritualidade. 
2. Promover a evangelização, desafios espirituais e apoio aos ministérios da igreja usando o teatro. 
3. Promover festivais de poesia e de apoio e de oratória, peças teatrais e prestar assessoria às organizações nessas áreas. 

 

Ministério de grupos musicais 

1. Coordenar os coros e grupos musicais existentes, apoiando os seus respectivos regentes. 
2. Planejar e coordenar a filosofia para a existência de coros e grupos musicais na igreja. 
3. Acompanhar a vida espiritual dos integrantes dos coros e grupos musicais. 

 
 

7.6. Ministério de Educação Cristã 
1. Estabelecer a missão da igreja para a área de educação cristã. 
2. Identificar a visão de futuro para a educação cristã da igreja e buscar constantemente o seu cumprimento. 
3. Definir os objetivos, estratégias e metas globais para a educação cristã na congregação. 
4. Primar pelo amadurecimento espiritual dos membros da igreja, o desenvolvimento dos seus dons espirituais e a consequente 

produção de frutos na vida cristã. 
5. Treinar discipuladores e líderes de discipulados na igreja. 
6. Coordenar o processo de discipulado e ensino da igreja, especialmente utilizando a Escola Bíblica. 
7. Criar e acompanhar a implantação dos currículos para os vários segmentos da igreja. 
8. Realizar seminários, simpósios e reuniões periódicos de treinamento de líderes. 
9. Providenciar material didático e pedagógico. 
10. Desenvolver estratégias para o ensino e integração dos novos convertidos. 
11. Desenvolver um programa de ensino e envolvimento das crianças na igreja. 
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Grupos de Apoio Ministerial 

1. Estabelecer a missão da igreja para a área de educação cristã e acompanhar o seu desenvolvimento em todos os programas 
desenvolvidos. 

2. Identificar a visão de futuro para a educação cristã da igreja e buscar constantemente o seu cumprimento. 
3. Definir os objetivos, estratégias e metas globais para a educação cristã na igreja. 
4. Primar pelo amadurecimento espiritual dos membros da igreja, o desenvolvimento de seus dons espirituais e a consequente 

produção de frutos na vida Cristã. 
5. Acompanhar todo o desenvolvimento operacional das organizações e setores educacionais da igreja, buscando a “qualidade 

do serviço” e a “qualidade de vida”. 
6. Elaborar o planejamento estratégico de educação religiosa para a congregação. 
7. Coordenar todas as nações da área educacional da igreja, de tal forma que estejam integradas. 

 

Ministério de Discipulado e ensino Bíblico 

1. Implantar e desenvolver o programa de discipulado para os membros da igreja. 
2. Promover o crescimento e amadurecimento espiritual dos membros da igreja por meio de grupos pequenos de discipulado e 

comunhão. 
3. Treinar membros da igreja para atuar como discipuladores dos membros da igreja. 
4. Desenvolver níveis graduados para o discipulado dos membros da igreja, visando à maturidade espiritual dos membros da 

igreja, visando à maturidade espiritual e ao envolvimento na obra. 
5. Promover a transformação de vidas por intermédio do discipulado. 
6. Tornar a Escola Bíblica um lugar de estudo em profundidade da Palavra de Deus, desenvolvendo a espiritualidade e o 

caráter cristão dos alunos, e treinando o discípulo para o serviço do Mestre. 
7. Estruturar e desenvolver um currículo amplo e envolvente, que atenta às necessidades das pessoas e ensine a Bíblia de 

forma dinâmica. 
8. Desenvolver cursos nas diversas áreas de interesse, de tal forma que se possa avaliar o crescimento dos alunos e a 

maturidade espiritual da igreja. 
9. Utilizar material de suporte ao ensino, com o qual os alunos se identifiquem e que utilizem de forma adequada. 
10. Servir como centro de referências para todos os crentes que desejam aprender mais da Bíblia e crescer em uma vida 

espiritual. 
 

Ministério com Crianças 

1. Ensinar o plano da Salvação às crianças (alvo principal a ser alcançado). 
2. Promover o amadurecimento espiritual das crianças no conhecimento da Palavra de Deus. 
3. Cultivar um coração missionário nas crianças. 
4. Promover atividades num ambiente alegre e descontraído e proporcionar experiências que desenvolvam nas crianças o 

sentido de crescimento cristão e conhecimento da Palavra de Deus. 
5. Levar a criança a buscar um relacionamento verdadeiro com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. 
6. Desafiar a criança a compartilhar com outros o que tem aprendido. 

 

Ministério de Crescimento Cristão 

1. Desenvolver projetos que promovam a integração dos membros da igreja, seu envolvimento na obra, o desenvolvimento de 
seus dons espirituais e a consciência missionária. 

2. Levar os membros da igreja a reflexões práticas sobre o seu padrão ético, moral e emocional. 
3. Desafiar os membros da igreja a viver uma vida espiritual em profundidade. 
4. Desenvolver atividades de treinamento que promovam o envolvimento dos membros nos vários ministérios da igreja. 

 

Ministério de Adolescentes e Jovens 

1. Desenvolver programas e projetos que promovam o comprometimento dos adolescentes e jovens da igreja com Cristo, o 
desenvolvimento dos seus dons espirituais e a comunhão. 

2. Promover o crescimento espiritual dos adolescentes e jovens no conhecimento da Palavra de Deus. 
3. Cultivar um coração missionário nos adolescentes e jovens. 
4. Promover atividades num ambiente alegre e descontraído e proporcionar experiências que desenvolvam nos adolescentes e 

jovens o sentido de crescimento cristão e conhecimento da Palavra de Deus. 
5. Desafiar os adolescentes e jovens a compartilhar com os outros o que têm aprendido. 
6. Promover encontros, eventos e atividades de comunhão, integração e recreação para os adolescentes e jovens da igreja. 

 

Ministério de Treinamento de Líderes 

1. Desenvolver um programa de Treinamento de Líderes, objetivando a formação, treinamento e reciclagem de líderes, nas 
diversas áreas de ministério. 

2. Formar líderes e capacitar crentes a exercer com autoridade as suas funções para com o trabalho da igreja. 
3. Servir como sustentação ao crescimento da igreja, contribuindo para o aprimoramento espiritual dos novos crentes que 

estarão se filiando às novas igrejas. 
4. Produzir material de suporte ao treinamento, visando equipar os cristãos para o ministério prático na igreja local. 

 
 

Ministério do Ensino Criativo 

1. Desenvolver atividades de suporte ao ministério de ensino e treinamento, para alcançar todos os segmentos da igreja com a 
videoteca, biblioteca e livraria. 
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2. Estimular a leitura de livros e periódicos cristãos das mais variadas formas. 
3. Estimular os membros da igreja a assistir a vídeos cristãos como forma de edificação espiritual. 
4. Apoiar as organizações internas da igreja na utilização de recursos como livros, periódicos, vídeos e outros em suas 

atividades. 
 

Rede Ministerial 

1. Desenvolver um programa contínuo de ajuda a cada membro da igreja na identificação de seus dons espirituais e no 
desenvolvimento de seu ministério. 

2. Apoiar as organizações da igreja na descoberta de pessoas que possam estar no lugar certo para o desenvolvimento de um 
ministério. 

3. Ministrar cursos, treinamentos e consultoria para que cada membro da igreja esteja no lugar certo dentro do corpo de Cristo. 
 

7.7. Ministério da Família 
1. Desenvolver um programa contínuo de apoio e fortalecimento de casais e famílias, na busca de uma caminhada com Jesus, 

para que os lares sejam sólidos. 
2. Desenvolver um programa de aconselhamento e preparação para o casamento nas mais variadas áreas da vida a dois. 

 

Ministério de Casais 

1. Desenvolver um programa contínuo de apoio e fortalecimento de casais e famílias, na busca de uma caminhada com Jesus, 
para que os lares sejam sólidos. 

2. Dar suporte aos casais com dificuldade emocional e espiritual, por meio de aconselhamento. 
3. Promover atividades e eventos para casais e as famílias, visando estimular a maturidade espiritual e emocional e a 

comunhão entre as famílias. 
4. Dar acompanhamento aos recém-casados em sua jornada inicial de vida e na solidificação do casamento. 

 

Ministério de Preparação para o Casamento 

1. Desenvolver um programa de aconselhamento e preparação para o casamento nas mais variadas áreas da vida a dois. 
2. Realizar atividades e eventos para namorados e noivos, visando ao amadurecimento espiritual e emocional nas decisões 

relacionadas ao casamento. 
3. Dar apoio aos noivos na preparação para o casamento. 

 

7.8 Ministério da Oração 
1. Implantar e manter a sala de oração, atendendo a todos os segmentos da igreja. 
2. Desenvolver um programa permanente de oração que envolva pessoas de todos os segmentos da igreja. 
3. Desenvolver a consciência da oração na vida da igreja, por meio de atividades e das organizações da igreja. 

 
Ministério da Sala de oração 

1. Implantar e manter a sala de oração, atendendo a todos os segmentos da igreja. 
2. Manter a sala de oração sempre aberta, como um refúgio para todos que desejam falar com Deus de forma mais específica. 
3. Manter grupos de oração intercedendo pelas atividades da igreja enquanto elas se realizam. 

 

Ministério de Intercessão 

1. Desenvolver um programa permanente de oração que envolva pessoas de todos os segmento da igreja. 
2. Desenvolver a consciência da oração na vida da igreja, por meio de atividades e das organizações da igreja. 
3. Promover encontros de oração específica como vigílias, encontros matinais e outros. 

 

7.9. Ministério de Administração 
1. Dirigir o funcionamento administrativo e operacional da igreja. 
2. Zelar pelos bens móveis e imóveis da igreja, mantendo o inventário sempre atualizado. 
3. Cuidar do pagamento de taxas, impostos etc. 
4. Administrar veículos da igreja, de acordo com os critérios estabelecidos. 
5. Auxiliar a tesouraria da igreja, efetuando pagamentos, depósitos bancários e outros serviços relacionados. 
6. Cuidar das compras da igreja. 
7. Gerenciar a utilização de todos os equipamentos da igreja. 

 

Ministério de Patrimônio 

1. Supervisionar, acompanhar e zelar pelos bens móveis e imóveis e serviços gerais prestados à igreja. 
2. Providenciar a execução de serviços de prevenção, manutenção e restauração de bens móveis. 

 

Ministério de Suporte 

1. Desenvolver o trabalho de secretaria. 
2. Manter o arquivo de membresia em ordem. 
3. Coordenar a área de informática da igreja. 
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Ministério de Apoio Logístico 

1. Manter plantão médico durante os cultos. 
2. Organizar e controlar a utilização da cozinha da igreja. 
3. Supervisionar a administração da cantina. 
4. Administrar veículos da igreja, de acordo com os critérios estabelecidos. 

 

Ministério da Vigilância 

1. Prestar proteção aos membros da igreja e visitantes na chegada dos mesmos aos trabalhos da igreja, bem como aos 
veículos estacionados na região do templo. 

2. Coordenar o serviço de guarda-volumes durante os cultos e atividades principais da igreja. 
 

Ministério de Boas-Vindas 

1. Coordenar os serviços de boas – vindas e recepção de pessoas durante as atividades da igreja. 
2. Criar um ambiente agradável para o bem – estar de todas as pessoas, especialmente as visitantes. 

 

7.10. Ministério de Finanças e Mordomia 
1. Avaliar o desempenho financeiro da igreja, apresentando gráficos do crescimento, análise da realidade e possibilidades. 
2. Definir as possibilidades de investimento da igreja. 
3. Estabelecer procedimentos, de modo a possibilitar eficiência, segurança e agilidade no processamento de controle 

financeiro, tanto de entrada como de saída. 
4. Elaborar quadro estatístico anual, para favorecer a análise do desempenho do índice de contribuição da igreja. 
5. Promover a realização de campanhas financeiras para fins específicos. 

 

Ministério de Planejamento 

1. Elaborar propostas orçamentárias. 
2. Supervisionar o cumprimento do orçamento, orientado a igreja nas despesas extraorçamentárias. 
3. Assessorar os tesoureiros na confecção dos relatórios e balanços. 
4. Dar assistência às organizações na área financeira. 
5. Elaborar plano para casos de emergência ou necessidades imediatas. 

 

Ministério de Mordomia 

1. Assessorar o Ministério Missões na elaboração dos alvos missionários. 
2. Incentivar os membros da igreja a se tornarem bons mordomos do tempo, dos dons e dos bens. 

 

7.11. Ministério de Comunicação 
 

1. Coordenar o trabalho de relações públicas da igreja e cuidar da imagem da igreja perante a sociedade. 
2. Cuidar de todo levantamento histórico e estatístico da igreja. 
3. Coordenar o trabalho de divulgação, audiovisual e apoio ao ensino. 
4. Estruturar e desenvolver a sonorização de todas as atividades e eventos da igreja. 

 

Ministério de Relações Públicas 

1. Coordenar os trabalhos de comunicação que visam ao público externo. 
2. Planejar e coordenar o trabalho de relações públicas da igreja e cuidar da imagem da igreja perante a sociedade. 
3. Coordenar os trabalhos de divulgação de eventos especiais da igreja. 

 

Ministério de História 

1. Responsável pelo levantamento da história da igreja. 
2. Solicitar e coordenar o trabalho de registro (filmagem, fotos etc.) de fatos que marquem a vida da igreja. 
3. Coordenar a atualização periódica dos dados relativos aos membros da igreja. 
4. Gerar estatísticas periódicas, informando a igreja sobre o seu desempenho interno em campanhas, ofertas, dízimos e 

fornecendo dados atualizados sobre a membresia da igreja. 
 

Ministério da Comunicação Criativa 

1. Trabalhar junto com os outros ministérios da igreja, coordenando o trabalho de criação de temas de campanhas e 
movimentos, visando à conscientização dos membros. 

2. Auxiliar na elaboração de campanhas para eventos especiais. 
3. Dar apoio aos professores da Escola Bíblica na preparação de recursos visuais e recursos didáticos para as aulas. 

 

Ministério de Mídia 

1. Coordenar projetos de divulgação da Palavra de Deus, utilizando os meios de comunicação. 
2. Assessorar na elaboração e produção do boletim semanal. 
3. Coordenar todo o trabalho editorial das publicações da igreja. 
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Ministério de Som e Imagem 

1. Organizar e controlar a utilização do serviço de som e imagem. 
2. Assessor os ministérios da igreja na realização de atividades de atividades externas. 
3. Perseguir sempre a otimização do serviço, por intermédio de treinamento do pessoal. 

 

7.12. Ministério de Comunhão e Recreação 
1. Cuidar da admissão, integração e disciplina dos membros da igreja. 
2. Cuidar da preparação de todos os candidatos a batismo. 
3. Organizar e desenvolver o ministério com terceira idade. 
4. Estruturar e implantar atividades de comunhão e recreação para todos os membros da igreja. 

 

Ministério de Batismos 

1. Cuidar da preparação de todos os candidatos a batismo, oferecendo-lhes apoio espiritual, emocional e prático. 
2. Organizar toda a parte operacional para a realização de batismo na igreja. 

 

Ministério de Membros 

1. Cuidar da admissão, integração e disciplina dos membros da igreja. 
2. Avaliar regularmente o rol de membros da igreja, mantendo-o sempre em dia. 

 

Ministério da Terceira idade 

1. Organizar e desenvolver atividades e programas para os membros da igreja que sejam da terceira idade. 
2. Desenvolver atividades de integração e comunhão para a terceira idade. 
3. Identificar necessidades dos membros da igreja da terceira idade e oferecer-lhes apoio espiritual, emocional e prático. 

 

Ministério de Recreação 

1. Desenvolver o programa recreativo, social e cultural da igreja. 
2. Promover atividades esportivas e recreativas que envolvam todas as faixas etárias. 
3. Promover e estimular a realização de atividades culturais e artísticas da igreja, tais como cursos, simpósios, seminários, 

exposições de arte e palestras visando ao crescimento cultural dos membros. 
 

7.13. Assessorias 
Jurídica 

1. Assessorar a igreja na manutenção de toda documentação legal que envolva sua existência, bem como em registros, 
escrituras e contratos. 

2. Dar parecer sobre documentos legais e compromissos que a igreja esteja para assumir. 
3. Defender a igreja em causas do seu interesse ou necessidade. 

 

Auditoria 

1. Examinar a exatidão das contas da tesouraria e de todas as organizações que vierem a ser responsabilizadas pela 
movimentação de valores, prestando relatório por escrito, tomando por base o orçamento e deliberações da igreja. 

2. Examinar o relatório financeiro, conferindo os documentos contábeis com os respectivos comprovantes. 
3. Assessorar a tesouraria no cumprimento de exigências e normas fiscais. 
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8. Finalizando o Planejamento - Gerando o Plano 

“Que estrutura a igreja precisa ter para atingir as prioridades que estabeleceu?” 
 
Que estratégia a igreja precisa adotar para cada prioridade estabelecida? 
 
A partir das prioridades estabelecidas, como deve ser a estrutura da igreja no futuro? 
 
 
A missão, assim como o levantamento de informações, pode ser definida por uma equipe de líderes, 

mas a visão não. 
 
A visão é dada por Deus para o líder.  Portanto o Plano final tem que ter a influência direta do 

pastor e dos líderes de ministérios. 
 
Uma das principais lições que se pode descobrir é a diferença entre aquilo que as pessoas esperam 

que um pastor faça e aquilo que Deus o chamou para que fizesse. 
 
Pode-se cumprir uma missão, mas destruir a visão. 
 
O objetivo final da visão estará sempre vinculado à transformação de vidas. 
 
Você enfrentará uma oposição rígida, por parte de Satanás, ao buscar compreender a visão que 

Deus designou para o seu ministério. Ele sabe que, quando você captar essa visão, isso martelará outro 
prego no caixão mortuário dele. 

 
Theodore Levitt diz que o que separa os vencedores dos perdedores é a visão. “A mera 

sobrevivência é uma aspiração de meio termo. Qualquer um pode sobreviver de uma maneira ou outra, 
mesmo que seja um vagabundo”. 

 
Warren Bennis afirma que “o trabalho rotineiro toma o lugar do trabalho não-rotineiro e leva à morte 

todo planejamento criativo”.  
 
Quando o pastor titular da igreja começar a deixar um pouco seu trabalho rotineiro para se 

concentrar num projeto futuro para a igreja, sua própria visão se ampliará.  
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8.1. Equipes a Serem Montadas 
Serão montadas equipes de acordo com os dons abaixo: 
 

Equipe 1 

** Equipe da Libertação e do Louvor ** 
Comunicação, Louvor & Adoração 

Criatividade Artística/Artista 
Cura 
Discernimento de Espíritos 
Expulsão de Demônios/Exorcismo 
Fé  
Línguas 
Milagres 
Música (Louvor & Adoração) 
Oração/Intercessão 
 

Equipe 2 

** Equipe do Ensino e do Conhecimento ** 
Pastoral, Finanças & Mordomia 

Aconselhamento/Exortação 
Apóstolo/Líder 
Conhecimento 
Ensino 
Interpretação de Línguas 
Liderança/Governo 
Organização/Administração 
Pastor 
Profecia/Palavra de Conhecimento 
Sabedoria

Equipe 3 

** Equipe Missionária, do Serviço e da Ajuda **
Integração, Comunhão & Recreação 

Ajuda 
Celibato 
Contribuição/Repartir 
Disposição para o sofrimento/Mártir 
Estilo de Vida Simples 
Evangelismo 
Habilidade Manual 
Hospitalidade 
Misericórdia/Diaconia  
Missionário 
Serviço 

 
 
 

 
 
É preciso que a maioria dos seus dons manifestos (valores acima de 110 ou 120 em outros casos) seja 
correspondente a maioria dos dons listados para a Equipe, para que você faça parte desta equipe. 
 
Exemplo: Se dos 7 primeiros dons manifestos você tem 4 ou 5 em determinada equipe, é nesta equipe que 
você deve ficar. 
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A Igreja Quântica 
Igreja: Uma Organização Quântica num Universo Consciente 

 

1. Iniciação à Visão Quântica nas Organizações Eclesiásticas 

1.1. Introdução 
Este capítulo trata de um assunto difícil, mas 

necessário. De um assunto polêmico, mas real. De um 
tema sem unanimidade, mas a cada dia muitos têm 
enxergado e pinçado verdades da Física Quântica, e 
aplicados na gestão da Igreja de Cristo. 

Iniciamos este livro no começo do ano 2000. 
Agora, mais de 20 anos depois, tem-se começado 
muito se falar em Igreja Quântica. Queremos, por favor, 
que não nos confundam com Instituto Salto Quântico 
nem com Igreja do Caminho da Elaboração Quântica 
de Deus, ou coisas parecidas, que tem surgido mais 
recentemente e que muitas vezes falam de energia, 
cura quântica, reequilíbrio de forças, alma quântica ou 

autoconhecimento. Não! Não é nada disto. 
  

A Igreja Quântica que nos referimos, pode ser uma igreja física, de paredes e janelas (uma vez que 
ficamos na mesma denominação de 1976 a 2012, e fomos para outra porque mudamos de cidade), mas 
principalmente é também uma igreja virtual, uma igreja de bits, conectada mundialmente, uma igreja aberta 
literalmente a todas as raças, todos os credos e a todas as opiniões.  

  

A metodologia da Igreja Quântica pode ser implantada em qualquer igreja, até na sua igreja pentecostal 
ou tradicional. Isto porque uma Igreja Quântica é uma Igreja com propósitos e ministerial, que busca ser 
uma instituição que proporciona e incentiva que as pessoas criem seus próprios métodos, nascidos dos 
ministérios e dons de cada um, que pretende buscar a qualidade do atendimento aos necessitados de 
salvação, tudo em sintonia com o Universo e o Criador, e doutrinada pela Bíblia. 

  

Igreja Quântica quer dizer isto resumidamente. Neste documento aprofundamos mais o assunto. E 
quem se dignar a ler e compreender, com certeza entenderá que não se trata de nenhuma heresia, nova 
seita ou doutrina, mas sim perceber que a física e mecânica quântica está muito mais ligada à igreja 
verdadeira do que os métodos administrativos ditos “modernos” criados para as empresas e igrejas de hoje. 

  

Portanto membros das denominações tradicionais ou pentecostais, não se assustem. Não somos o 
antiCristo ou um guru buscando seguidores de uma doutrina herética. Somente estamos preocupados com 
a Igreja Evangélica atual, que está ficando doente, e gostaríamos de compartilhar um pouco do que 
aprendemos nas quase 4 décadas atuando com os computadores, consultoria, a natureza e agricultura, as 
pessoas e as organizações, sejam elas eclesiásticas ou não. 

 

Também, queira ou não, estamos ficando mais espirituais à medida que aprendemos mais Ciência, isto 
hoje vejo claramente, e tem ajudado as pessoas a entender o que a Física e Mecânica Quântica tem a ver 
com a Igreja. 

 

 Caio Fábio já dizia em: https://caiofabio.net/a-fisica-quantica--a-sacerdotisa-da-nova-espiritualidade  
(...) Hoje já há inúmeros cientistas afirmando que Espiritualidade não é uma função do homem, mas sim uma 
função Universal, em todos os universos ou suas possibilidades dimensionais. 

 

No meu livro “Nephilim”, bem como no livro “Tábuas de Eva”, e ainda aqui no site, em diversos textos, digo 
que estamos diante da primeira aproximação empírica entre a ciência e a espiritualidade; e isto em razão de 
que a Física Quântica abriu o mundo da possibilidade espiritual quando se fez provar como realidade 
estudável, ao mesmo tempo em que sua natureza difere da natureza fixa do Macro Universo, estando muito 
mais próxima do conceito de espírito do que jamais se imaginou antes. 

 

Assim, quanto mais Quântico for o fenômeno, mas próximo da natureza da espiritualidade ele estará. 
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Agora, com a Teoria das Cordas e dos Mundos Paralelos, todas fundadas em princípios quânticos, e mais que 
isto, passiveis de demonstração técnica e empírica ainda que apenas no nível teórico ou apenas subatômico 
— essas teorias estão mexendo com toda a comunidade cientifica, que, em razão disso, está cada vez menos 
ateia e cada vez mais “espiritual”. (...)     

 
 

1.2. Mudanças Conceituais na Administração 
Nos últimos 20 anos apareceram inúmeras mudanças conceituais e operacionais da Administração 

de Empresas e, por conseguinte, da Metodologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informática 
para estas Empresas. 

 

No início da década de 80, preocupava-se em colocar os processos administrativos em processos 
computacionais. Um era resultado do outro. Técnicas como fluxograma, PERT, COM e a criação e utilização 
de estatísticas eram muito utilizadas e muito especializadas. 

Depois veio a Análise e Programação Estruturada, pois os processos e programas foram ficando 
complexos e os técnicos estavam perdendo-se em meio às mais antigas técnicas. 

 

Depois veio a Inteligência Artificial, Banco de Dados distribuídos e Sistemas Especialistas, e tantas 
outras metodologias, técnicas e tecnologias, como:  

Tecnologia de Informação na Gestão de Produção, Engenharia Digital CAE/CAD, PLM - Product Lifecycle 
Management, Automação da Manufatura, Sistemas para Processos Produtivos, Tecnologia de Processos, 
Gerenciamento da Produção, Cadeia de Suprimentos - SCM, Controle de Estoque e Vendas, CRM, Gestão 
de Ativos, Gestão de Pessoas, Gestão do Conhecimento, Gestão de Qualidade, Gestão Ambiental... 

 

Estes são somente alguns termos ligados à Administração de Empresas, de Dados e da Tecnologia 
de Informação dos Sistemas Automatizados. 

 

Percebeu-se que as metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas existentes 
precisavam ser ampliadas para atender às novas demandas e necessidades. 

 

Os diferentes negócios existentes e o universo gigantesco de novos serviços e produtos exigiam 
também diferentes metodologias para atender minúcias antes não contempladas. 

 

As metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas cresceram junto com as Metodologias 
de Administração de Empresas e Organizações, como já deixamos transparecer no início. 

 

Cria-se a Engenharia da Informação onde a Engenharia de Software é um subproduto que nasce 
com o objetivo de utilizar um conjunto de técnicas e ferramentas capazes de ter o rigor das Engenharias 
convencionais. 

 

Outra metodologia recente (apesar das bases teóricas serem oriundas das metodologias antigas) é 
a Análise e Programação Orientada a Objetos (APOO). 

 

A APOO, dentre outros motivos, foi criada para combater e tentar unificar a parafernália de 
Metodologias existentes. 

 

Com a APOO percebeu-se que o mundo é feito de objetos e eventos e não somente de processos. 
Todavia as metodologias anteriormente existentes baseavam-se em processos. 

 

Chega a Qualidade Total nas empresas. Isto atinge também a Análise e Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas, principalmente nos processos de avaliação dos sistemas pelo usuário. 

 

Aparece então a Reengenharia com atividades e metodologias criadas com a finalidade de rever e 
reconstruir tudo com qualidade a partir do conhecimento dos novos negócios da empresa e de novas 
técnicas operacionais e ferramentas (linguagem, BD, Internet, ambiente cliente servidor...). 

 
Na Administração de empresas, muitas técnicas e metodologias que existiram nos últimos 20 anos, 

são utilizadas até hoje, dependendo do nível de conhecimento do executor das atividades. 
 

Esta imensa quantidade de termos, metodologias, atividades, processos, técnicas, ferramentas, 
pode confundir a cabeça do incauto e novato administrador hoje. 

 

Nas instituições modernas não há necessidade de sabermos tudo isto para a gerenciar com 
qualidade e eficiência. 
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Basta entender o que é a organização quântica e como ela atua. 
Fazendo isto estaremos em harmonia com a natureza, o universo, as pessoas, as coisas, os 

processos, a matéria, o Reino. 
 

E uma administração com harmonia é o que buscamos aqui. 
 

1.2. O Que é uma Organização Quântica 
Igreja Quântica?  
Empresa quântica?  
O que é realmente isso e o que está acontecendo com os novos administradores?  
Como ingressar isto dentro das igrejas que se destacam em um mundo cada vez mais 

confuso, competitivo e globalizado?  
 

Uma série de reportagens fala atualmente como isto está ocorrendo, sem uma visão 
romântica ou mística do assunto, abrangendo ciências antes não faladas em administração 
eclesiástica como física quântica, biologia, ecologia etc. 

A reportagem: Será que eu tenho que saber o que é física quântica? mostra-nos a necessidade de 
conhecer teorema de física, teoria do caos, avanços biológicos, técnicas de plantio e colheita, para melhor 
aplicar dentro da igreja, por nós administradas, ou até prever manifestações e mudanças na vida dos 
membros e das pessoas que influenciam nossas igrejas. A física Danah Zohar 1 afirma que: 

 

Todo esse conjunto de ciências do século XX traz novos paradigmas, muda conceitos fundamentais a partir 
dos quais compreendemos melhor o mundo e podemos ver coisas que antes não percebíamos. 

 

Mas qual a necessidade de paradigmas?  
Simplesmente para aumentar a capacidade de raciocínio, adaptar-se a novas realidades, ser capaz de 

perceber o mundo que nos cerca. Não só percebê-lo, mas interagir da melhor forma possível. 
 

A física clássica, diz Danah, deu-nos uma série de paradigmas para entender o mundo.  
Hoje vivemos num mundo de organizações newtonianas, que raciocinam com certeza e previsibilidade. Estas 
organizações são hierárquicas. Isto é, o poder emana do topo e é vital em todos os níveis. As organizações 
newtonianas frisam um único ponto de vista: são organizadas e gerenciadas como se a soma de suas partes 
explicasse o todo.  

 

Separavam as partes então para as estudar. Mas a física quântica diz que não podemos separar as 
partes para estudar. Retirando as partes do todo onde vivem, as partes serão outras coisas. 

 

É como se disséssemos que se tiramos um diácono de dentro da igreja para estudar como ele atua na 
igreja, não o podemos entender, pois somente dentro da sua igreja é que podemos conhecer e interagir 
plenamente com este diácono. 

 

Danah propõe um novo modelo, baseado nas ideias, na linguagem e nas novas ciências, e enumera 
oito diferentes paradigmas que estão atualmente ocorrendo: 
 

1.2.1. Paradigmas das Organizações 

1. Quantismo e Holismo, não atomismo 
O modelo de física clássica é atomístico, onde o todo é formado por partes e sua interação explica o 
conjunto. A física quântica ensina-nos que os sistemas físicos consistem de padrões de energia dinâmica. 
Nenhum pedaço pode ser visto separadamente do todo sem que haja distorções ou perda. A organização 
quântica é holística, buscando explicar o todo pelas suas partes, devendo se preocupar menos com o 
controle dos processos e encorajar mais o relacionamento entre líderes e membros, entre líderes e demais 
ministérios e departamentos ou divisões. Deve ser consistente em um contexto maior - humano, corporativo, 
social e ecológico - aumentando as relações entre si. 

 

2. Indeterminismo 
Na física clássica, indeterminismo diz que cada efeito tem a sua causa, e que tudo pode ser previsto. Na 
teoria quântica e do caos, não há previsibilidade, não há controle possível. A organização quântica deve ser 
flexível, andar no limite da ordem e do caos. Adotar funções não tão específicas para os seus profissionais. É 
sua indeterminação que a torna capaz de evoluir em qualquer direção, conforme a situação requeira. 

 
1 https://pt.linkedin.com/pulse/entendendo-f%C3%ADsica-qu%C3%A2ntica-para-administrar-sua-empresa-alice-salgado  
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3. Auto-organização 
Na física clássica o que vale é o reducionismo e a análise. Para qualquer realidade constrói-se um modelo 
simples o suficiente para que se possa entender e amplo o bastante para dar conta da realidade. A teoria 
quântica e a teoria da complexidade, afirmam que um sistema tem propriedades e potencial não 
apresentados pelas partes que o compõem. Por isto que não se pode copiar exemplos de igrejas-modelos 
porque elas apresentam outras propriedades, outros potenciais, outras realidades que não se aplicam para 
esta. A igreja quântica tem de ser auto-organizada e emergente. Deve valorizar a criatividade, deixar fluir as 
informações e a troca de suas próprias ideias. O processo de decisão deve ser mais bem distribuído. 

 

4. Ambos, não um ou outro 
Na teoria clássica algo é ou não é. Na teoria quântica isto é contradito no fato de que as partículas têm tanto 
comportamento de partículas como de ondas. Na igreja quântica deve se aproveitar a diversidade, as ondas 
de possibilidades de cada um de seus componentes e só quando for a hora de mediação, no momento final 
de decisão, optar por seguir um caminho que vai se impor aos demais caminhos. 

 

5. O mundo incerto 
A igreja quântica assemelha-se não com uma orquestra, mas com uma "jaz session" (sessão de jaz), onde os 
músicos interagem livremente e não há condutor. Um tema vai se desenvolvendo, um todo organiza as 
partes, mas o resultado final é sempre uma surpresa, uma boa surpresa. 

 

6. Potencial, não real 
Resultados trimestrais e avaliações de desempenho, fazem parte do mundo mensurável, cabendo em 
gráficos cartesianos. Num sistema quântico, ninguém sabe o objetivo para qual caminha a evolução, até que 
ela aconteça. Ambas as ciências falam de potencial, mais do que a realidade, falam de qualidade mais do 
que quantidade. A organização quântica teria a estrutura que encorajassem as pessoas de aceitar mais 
riscos, mas buscando um aprimoramento e uma qualidade de produtos e serviços cada vez maior.  

 

7. Universo participativo 
Para a ciência clássica, um experimento divide-se entre o sujeito e o objetivo, o observador e o fenômeno. 
Um dos paradigmas da física quântica é a impossibilidade de estudar o fenômeno por si, como se o 
observador não existisse. A igreja quântica é profundamente ecológica: tem consciência da Terra com um 
sistema integral, com o homem inserido. A igreja deve ser participativa nos ambientes social, cultural e 
natural. Não se pode pensar em evangelismo, sem pensar também em ecologia, em ajuda social, em 
participação política ou em educação teológica/secular.  

 

8. O vácuo 
A teoria quântica diz-nos que todas as coisas do Universo são excitações do vácuo quântico. Uma 
organização quântica seria centrada em uma visão e dirigida por seus valores. A partir destes valores 
(pessoas e seus dons), seriam organizados os padrões de energia que representam as relações, os serviços, 
os produtos, as prioridades etc. 

 

Mas estes paradigmas são difíceis de serem concebidos dentro da realidade social e profissional em 
que vivemos hoje. Por isso Danah dá dicas para se chegar a este tipo de relacionamento, tendo como 
receita o diálogo, apontando seis pontos para melhorar o diálogo:  

1. Descobrir, no lugar de saber - investigar sempre. Não decorar, mas experimentar. E se não poder agora 
descobrir, deixar “links” para a descoberta futura. Já dizia alguém: Mais importante que saber “algo” é 
saber onde conseguir informação sobre este “algo”. 

2. Perguntas, não respostas - explorando sempre oportunidades novas. 
3. Partilhar, não ganhar - sempre buscar propostas e parcerias. 
4. Igual, não superior - todas as posições são válidas: devemos aprender com os outros. 
5. Reverência, não poder - não há imposição de ideias, mas gratidão pela riqueza de cada experiência. 
6. Escutar e dialogar é explorar novas possibilidades. 

 

Danah também fornece um quadro demonstrativo ressaltando as diferenças entre esses dois tipos de 
gestão, ressaltando sempre que nenhum é melhor do que o outro, como apregoa a maioria das escolas 
administrativas. Dependendo da situação o ideal é oscilar entre estes dois estilos. Apresentamos este 
quadro a seguir: 
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1.2.2. Dois Estilos de Gestão 

Newtoniano Quântico 
Certeza Incerteza 

Previsibilidade Mudanças rápidas 
Hierarquia Redes não-hierárquicas 

Divisão do trabalho e fragmentação de funções Esforço integrado (quântico)
O poder vem do centro ou do topo O poder vem de vários centros

Empregados passivos Empregados sócios 
Uma maneira correta Vários pontos de vista 

Competição Cooperação 
Controle burocrático Estruturas flexíveis 

Eficiência Relacionamento 
Operação de cima para baixo (reativa) Operação de baixo para cima (experimental)

 

O que é mais interessante neste novo paradigma, não é o fato de como igrejas ou instituições se 
comportam frente às novas tendências mundiais, das relações entre outras igrejas e denominações, tanto 
dentro do espaço nacional como internacional, mas principalmente como os novos profissionais de 
administração se preparam para este novo tipo de realidade, que está cada vez mais em pauta no meio 
administrativo, inclusive empresarial. 

 

Mas qual a melhor maneira de se portar com estes tipos de mudanças?  
Qual será o perfil do novo profissional que se adapta ao novo milênio? 

 

A revista Você S.A., traz-nos uma reportagem que nos alerta para este novo perfil, indicando como 
devemos sobreviver profissionalmente no novo milênio. 

 

Você pode até discordar de tudo que tratamos aqui, e não aplicar absolutamente nada em sua vida e 
igreja. Mas também espere a sua morte profissional, de forma lenta e contínua. Ressaltamos que o 
problema maior é que essas mudanças profundas precisam acontecer dentro dos profissionais. Estes, por 
sua vez, precisam de muita coragem para mudar, cultivando principalmente um espírito pessoal e 
profissional ético, pensando de forma global, mas agindo de forma local. 

 
 

2. Cultura Organizacional Quântica (COQ) 2 

Com isso vemos que é preciso que as igrejas sejam contemporâneas ao seu tempo. Ou seja, a organização do 
futuro terá que reger um desenvolvimento necessário que atenda ao mesmo tempo as necessidades de 
conforto mínimo de uma população mundial em pleno crescimento e das necessidades de proteger e 
conservar o meio ambiente. E é por isto que é necessário não somente mudar as pessoas, mas, conjuntamente, 
é indispensável mudar a cultura organizacional. 

 

Esta cultura organizacional devera ser quântica. Essa nova cultura envolve uma mudança profunda nas 
organizações, tanto no que se refere à concepção das finalidades das organizações quanto a da sua estrutura e 
política interna, externa. Trata-se de mudar hábitos, comportamentos e opiniões profundamente arraigados 
em cada um. 

 

Até agora salvo alguns raros sistemas, uma cultura organizacional era definida pela relação de forcas entre 
duas dimensões: as necessidades de organização (giram pessoas em torno a produtividade sendo assim 
autocráticas e autoritárias sem considerar as necessidades das pessoas com isso geram revolta, greve, entre 
outros conflitos de resistência) e necessidades de pessoa (é o tipo de organização em que se tenta preencher 
as necessidades das pessoas em troca de auto-produtividade automática).  

 

Porém, esses tipos de gerências não deram certo, com isso surge a cultura organizacional quântica que sugere 
entre outros, a ideia de combinar o interesse pela produtividade e pelas pessoas, num sistema conhecido 
como estilo participativo de gerência, onde os trabalhadores de todos os escalões participam ativamente do 
processo, não somente decisório, mas também de resultados financeiros (participação dos lucros). Este estilo 
participativo traz mais resultados tanto do ponto de vista de produção como das pessoas. 

 
2 https://administradores.com.br/artigos/administracao-quantica com alterações do autor para igreja em vez de empresa. 
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Na gerência participativa onde as decisões são tomadas por consenso, mostra que as pessoas se tornam mais 
responsáveis, menos dependentes e mas adultos, cada um aprende a seguir a voz interior e isto dá as pessoas 
a demonstração prática de como agir individualmente e em grupo na vida cotidiana e com isso as 
organizações evoluem. 

 

De acordo com Cohen (1999), a cultura organizacional quântica mostra a transição de papeis específicos e 
posições distintas em direção a partilha de responsabilidades de um comportamento competitivo hierárquico 
dependente a uma atitude interdependente e cooperativa de considerar o trabalho como um meio pelo qual os 
meios de vida e outros acumulem riqueza na visão do trabalho de um instrumento de autorrealização e do 
crescimento pessoal; de gerenciar trabalhadores com recursos; a lidar com estes como seres em constante 
evolução e cocriadores de bem estar e riqueza de uma tradição e experimentação como guia de 
comportamento organizacional há visão como influencia principal sobre a tomada de decisão e ação 
organizacional (Luís Villares). 

 

Com COQ surge o chamado empresário altruísta (empresário quântico) esse novo empresário começa a 
evoluir em relação ao empreendedor nos níveis dos valores, isto é, nos níveis dos sentimentos, e de outras 
formas de pensar, de outras concepções em relação ao mundo dos negócios e do seu papel na sociedade, o 
lucro deixa de ser a única importância, dando ênfase aos trabalhadores e consumidores. Passa a ter uma 
concepção do negócio dentro de um enfoque social, comunitário (ética) e cultural. Administrar suas igrejas 
como um conjunto de atividades identificadas com o ambiente e a época em que ele opera. O verdadeiro 
patrimônio desta organização passa a ser o representado pelas pessoas que trabalham com ela e aquela para 
as quais ela trabalha. 

 

A COQ traz o surgimento das organizações metanoicas (mudança da mente), que são aquelas que tomaram 
consciência de que os recursos de planeta são efetivamente limitados e assim estão experimentando 
alternativa de gestão econômica. A COQ reconhece que os empresários são de fato, os líderes do mundo 
contemporâneo e que as igrejas são agentes de intercâmbio, transportando as fronteiras e incentivando as 
comunicações. Por isso mesmo, o futuro do planeta está, em grande parte, influenciado pelas atitudes e ações 
da comunidade mundial de negócios. Logo o papel e a responsabilidade do mundo de negócios são enormes. 

 

2.1. O que é COQ? 
Até agora vimos por que uma organização para sobreviver no próximo século precisa fundamentalmente ter 
uma COQ... 
Mas o que é uma COQ? Para a definir precisamos primeiramente definir cultura, organização e visão 
quântica: 

 Cultura: é o conjunto de valores, conhecimentos e costumes que levam as pessoas de determinada 
sociedade ou grupo social a se comportar de determinada maneira dos diferentes atos da sua 
existência.  

 Organização: é a coletividade de pessoas agrupadas em torno de determinadas finalidades e 
procurando atingir certos objetivos, estruturada em sistemas interligados de maneira a tender as suas 
finalidades de modo eficiente.  

 Cultura Organizacional: conjunto de valores, conhecimentos, hábitos e costumes de determinada 
organização.  

 Visão Quântica: visão em que o indivíduo, a sociedade e a natureza formam um conjunto dissociável, 
interdependente e em constante movimento. Não só as partes de cada sistema se encontram no todo, 
mas é o sistema que, com os princípios e leis que regem o todo, se encontra em todas as partes.  

 

Diante de todas essas definições podemos definir COQ como o conjunto de valores, conhecimentos e 
costumes ligados a uma visão não fragmentada do mundo, em que a organização é considerada um 
organismo vivo em constante movimento, constituindo um sistema de eventos com uma constante interação e 
interdependência de sistemas maiores ou menores.  

 

Isto leva os homens, mulheres e sistemas que dela fazem parte a se comportar de modo plenamente 
consciente e não automático. 

 

Dentro de finalidades ligadas ao respeito e ao desenvolvimento de uma vida plena sobre todas suas formas, 
física, emocional, intelectual e espiritual, em que a humanidade possa evoluir para o pleno despertar de 
sabedoria e amor.  
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E para uma igreja adquirir uma COQ é preciso: 
 Participação de todos;  
 Práticas comuns, espírito da cooperação;  
 Procura da verdade;  
 Trabalho em equipe;  
 Pensar globalmente e agir localmente;  
 Pensar na natureza e na preservação dos seus recursos;  
 Equilíbrio entre o interesse do todo e das partes.  

O desenvolvimento organizacional quântico aumenta ainda, mas a motivação do trabalhador, do presidente 
até o contínuo, pois devolve ao trabalho o seu verdadeiro sentido e ao trabalhador uma verdadeira razão 
digna e elevada de viver, além disso será instrumento fundamental não somente para selecionar tecnologias 
construtivas, mas ainda será um modo eficiente de contribuir e preservar o desenvolvimento da vida neste 
planeta. 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a igreja do século XXI será quântica ou não será, tendo ou não um 
desenvolvimento organizacional simplesmente participativo, embora altamente eficiente, que pode vir a 
colocar a sua eficiência a serviço de valores destrutivos. Isto porque o desenvolvimento organizacional 
participativo não tem preocupação de natureza ética e é por isso que não podemos confundir gerência 
quântica com gerência participativa, pois gerência quântica vai além da gerência participativa, vendo o 
valor ético das coisas para que serve, e para quem serve. Ou seja, o desenvolvimento organizacional 
quântico liga intimamente o produto e o serviço prestado para tender ao organismo e às pessoas. 

 

2.2. Como Funciona a Igreja Quântica 
Dar início ao processo de mudança cultural é despertar a todos, funcionários, alta administração e os próprios 
governantes, para uma grande mudança de mentalidade, processo, esse que coloque o homem como o centro 
das preocupações e atenções. 
A motivação deve ganhar importância fundamental. É necessário que o ser humano encontre satisfação e 
realização na sua atividade principal como funcionário da igreja. 
O que ser pretende com as mudanças é que as organizações se desenvolvam rumo ao cumprimento eficaz de 
sua finalidade. É preciso que haja afinidade, harmonia, interesse, ações conjuntas e objetivos bem definidos. 
Com o decorrer do tempo, cada entidade acabará adquirindo características culturais, econômicas, 
organizacionais e éticas, o que as farão diferentes em suas necessidades de desenvolvimento. 
A conscientização do processo, aumentando a percepção, desenvolvendo os inter-relacionamentos 
individuais e grupais, revendo finalidades, atendendo carências de seus membros, fixando estratégias 
conscientes, criando, enfim, condições para o amadurecimento de indivíduos e grupos dentro da organização 
e, desta forma, contribuindo para o seu destino societário.  

 

2.3. Implantação da Administração Quântica 
Sempre ao se adotar uma administração quântica, duas dúvidas sempre permanecem: Como adotá-la se a 
organização eclesiástica, principalmente a evangélica, possui pessoas simples e nas quais pouco se investiu 
em escolaridade e profissionalização e como encontrar a oportunidade para se adotar esse estilo 
administrativo face aos problemas conjunturais que necessitam de cautela na adoção de profundas 
modificações. 
Para rebater essas duas dúvidas, pode-se afirmar que a administração quântica age no nível de valores, das 
emoções, das ilusões, da segurança, do "pertencimento", da tranquilidade, e esses são aspectos comuns a 
todas as pessoas, independente de escolaridade ou profissionalização.  
Toda igreja possui seu núcleo, e para identificá-lo utiliza-se uma metodologia similar à aplicada no 
planejamento estratégico, desconsiderando explicitamente fatores restritivos, por preferência quântica de 
trabalhar com os pontos positivos. Algumas perguntas são utilizadas para identificar o núcleo da igreja: 

 

No que somos fortes? 
O que fazemos que os outros não fazem? 
O que fazemos com mais naturalidade? 
O que não precisamos fazer? 
O que não devemos fazer? 
O que fazemos com mais dificuldade? 
O que podemos fazer? 
O que faremos? 
Qual é o nosso negócio? 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                  Igreja Quântica 

Curso de Teologia Ministerial - www.cursoministerial.com.br                            85 

 

Ao definir a sua missão, a igreja define seu campo de ação e expansão, portanto sendo sua definição a mais 
complicada dentre as outras definições, pois sua má definição pode delimitar o campo de ação de uma igreja 
ou sua ótima definição aumentar seus horizontes, aumentando assim sua visão de mercado. Ao definir a 
missão passa-se ao reconhecimento dos valores da igreja. 

 

Os valores da igreja são aqueles que a igreja entende como relevantes e melhor definem sua maneira 
operacional de ser. Os valores assumidos por uma igreja devem ser uma resposta geradora de uma imagem 
positiva, que precisa ser real, honesta e não pode representar uma intenção, formulada de foram demagógicas 
e enganosas. 

 

Fixados os valores, é preciso que eles sejam divulgados. Esses valores devem chegar a todos os funcionários, 
colaboradores e à comunidade. Exemplo de valores são: satisfação do membro, qualidade, cumprimento de 
cronogramas, seriedade organizacional, tipo de mensagem, fidelidade, segurança etc. 

 

A partir da definição das missões e dos valores é que vamos definir as políticas da igreja. As políticas de uma 
igreja baseadas nos seus valores têm como objetivo assegurar que ela possa exercer sua missão.  

 

2.4. Metas do Projeto Quântico 
 

Para Ribeiro (1993) as metas do projeto quântico são: 
 Estabelecer a missão;  
 Definir os valores;  
 Fixar as políticas;  
 Atuar no longo prazo;  
 Adotar o princípio da não matéria;  
 Agir em tempo real;  
 Aceitar um único coletivo, que é a própria igreja;  
 Romper com todos os limites internos e externos;  
 Evitar intermediações;  
 Atuar de forma flexível e descontraída;  
 Antecipar-se às reivindicações;  
 Evitar a crítica que desorienta;  
 Premiar os acertos em cenários próprios;  
 Desafiar visando a busca pela superação;  
 Respeitar a individualidade;  
 Estimular os "intraempreendedores";  
 Assegura a todos uma raia própria para seu desenvolvimento;  
 Garantir o sentimento de pertencimento;  
 Criar um clima de tranquilidade e segurança;  
 Estimular a fidelidade absoluta;  
 Buscar o "eu preciso fazer isso";  
 Remover barreiras e obstáculos;  
 Estimular ações imprevisíveis;  
 Propiciar condições para a genialidade;  
 Combater a burocracia e os formalismos;  
 Atuar com força-tarefa;  
 Trabalhar com qualidade total;  
 Buscar a exclusividade, fugindo da concorrência;  
 Conquistar e manter mercados;  
 Valorizar a marca;  
 Escutar os membros;  
 Inovar e criar freneticamente;  
 Evitar a repartição de mercados;  
 Voltar-se para o que poderá existir;  
 Incorporar o mercado e fornecedores à igreja;  
 Buscar a diferenciação positiva;  
 Assegura satisfação a todos.  
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2.5. Igrejas Familiares 3 
Igrejas familiares possuem muita afinidade com os princípios quânticos pois existe um núcleo central forte 
gerado por convergência de valores, e certamente, pessoas pertencentes a uma mesma família possuem 
potencialmente valores mais convergentes do que outras sem vínculo familiar. 
 

Em uma igreja, enquanto não se chega a uma convergência de valores, sua cultura fica prejudicada, e quando 
a cultura está prejudicada, fica difícil adotar a administração quântica. Assim, a igreja familiar se credencia 
como sendo, potencialmente, mais adequada a adotar a administração quântica, em comparação com outra 
em que não haja convergência de valores entre seus dirigentes. 
 

Por quê quase em sua totalidade as igrejas familiares, ao passar para a segunda geração, se extinguem? Em 
dados estatísticos, cerca de 70% das igrejas quando passam para 2ª ou 3ª geração se extinguem. "Pai rico, 
filho nobre, neto pobre" (João Bosco Lodi).  
Por quê as igrejas familiares perdem a visão, a missão e os objetivos iniciais do patriarca ou matriarca?  
Por quê é tão difícil criar um sucessor com o carisma do seu(s) pai(s)? 

 

Pode-se caracterizar o problema de sucessão em 3 momentos de crise. 
- A primeira é a própria crise de sucessão, onde há a passagem do fundador para seus filhos. 
- Desta segunda para os netos, tem-se a crise de liderança, que, por sua vez, 
- Conduz a igreja para a chamada crise de identidade, característica da terceira geração.  

 

Esse problema ocorre no caso da igreja convencional, pois, caso ela tenha adotado a administração quântica, 
tal problemática poderá ser facilmente equalizada. 

 

A administração quântica apresenta as seguintes táticas a serem adotadas para uma sucessão bem realizada: 
 Emprego tanto quanto possível do jovem na igreja em que irá se dedicar é fundamental. Experiências 

em outras organizações também são válidas quanto a aquisição de conhecimentos, mas são 
prejudiciais quanto à preservação dos valores familiares. Em uma igreja quântica, é importante que 
o jovem ingresse na mesma tão logo quanto seja possível;  

 Numa igreja quântica, não há a possibilidade de se começar de baixo, simplesmente por não haver 
níveis hierárquicos verticais, e sim uma estrutura plana. Existe um processo contínuo de abrangência 
de atividades;  

 Não existe idade marcada para que um membro da família assuma um cargo de direção. Na igreja 
quântica, todos são preparados para ser intrapreendedores;  

 O pai não deve forçar o filho a assumir a igreja familiar, pois vai de encontro a um dos princípios 
básicos da quântica, a "individuação". Cada um tem seu tempo, seu ritmo, sua maneira de ser, e essa 
deve ser respeitada.  

 O próprio conceito de sucessão na igreja quântica se perde, pois o núcleo central do poder é 
despersonalizado, ainda que podendo usufruir das características favoráveis de liderança de 
determinadas pessoas na igreja.  

 Não existir o famoso "paternalismo" nem "lealdades pessoais" que atrapalham o único e verdadeiro 
compromisso que deve existir, que é com a própria organização;  

 A independência, dentro do conceito quântico, é fundamental. Portanto, não há essa questão de ser o 
presidente o encarregado de definir o que será de seus filhos na igreja. Deve haver, porém sempre o 
contingenciamento da visão global, integrada, gerada pela aderência a valores comuns;  

 Não existe essa questão de "velhos funcionários" e "equipe do velho presidente", existem sim, equipes 
fluidas, "forças-tarefas" que se compõem e se dissolvem. 

 

Inexistindo a chamada crise de sucessão e tampouco a crise de liderança, pois na administração quântica a 
liderança é um valor cultivado por todos os níveis da organização e não somente pela cúpula, sendo a 
liderança despersonalizada, se apresentando como uma cultura própria, representada por um conjunto de 
valores que não são identificados com determinadas pessoas, é óbvio que não pode ocorrer a crise de 
identidade em uma igreja quântica familiar. Em igrejas convencionais, a crise de identidade se deve à 
pulverização do poder acionário, interesses divergentes entre os netos, surgimento de ramos divergentes 
dentro do clã familiar, uso da igreja com "vaca leiteira", igreja grande demais, falta de profissionalização e o 
corrompimento pelo dinheiro e pelo poder. 

 

 
3 https://administradores.com.br/artigos/administracao-quantica  
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Como uma igreja quântica baseia-se num núcleo cultural forte, permanente e coeso, que não é vulnerável a 
este tipo de problema. A administração quântica, então, não só utiliza essas características como base 
principal como aproveita essas convergências de valores para a resolução de seus problemas. 
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3. CONCLUSÃO 4 

Considerando-se a rapidez com que estão sendo realizadas transformações em todos os campos do 
conhecimento, seria absurda que as práticas administrativas permanecessem as mesmas ao longo das últimas 
décadas.  
 
Certamente algumas alterações foram incorporadas à administração, mas na essência os princípios de 
planejar, organizar, dirigir e controlar permaneciam imutáveis.  
 
Esse imobilismo da administração era disfarçado pelo surgimento de modismos, decorrentes, muitas vezes, 
de interesses econômicos de consultoria. 
 
Nos últimos anos, entretanto, a partir dos conhecimentos gerados na física nuclear, uma nova concepção de 
organização foi se cristalizando e, por suas características, vem sendo chamada de quântica, ou seja, global e 
sem limites, algo com propósitos.  
 
Se for uma igreja quântica, proporciona e incentiva que as pessoas criem seus próprios métodos, nascidos dos 
ministérios e dons de cada um, que pretende buscar a qualidade do atendimento aos necessitados de salvação, 
tudo em sintonia com o Universo e o Criador, e doutrinada pela Bíblia. 
 
Os sinais desta mutação, sob o ponto de vista externo, podem ser sentidos pelo crescimento avassalador das 
grifes e sistemas de franquias, mas em realidade as alterações internas são as que mais modificam os 
conceitos da administração convencional. 
 
O planejamento é substituído pela intuição, a organização formal pela flexibilidade, a chefia pela liderança e 
o controle pelos valores, ou seja, a administração quântica revoluciona não somente o que se entendia como 
organização, como, também sua gestão. 
 
A organização, segundo o conceito quântico, passa a ser uma concepção, independente de tempo, espaço e 
massa. 
 
Sendo uma concepção ela se baseia em valores, os quais caracterizam sua cultura. 
 
As pessoas que trabalham com a organização devem ter a mesma cultura, ou seja, ter a mesma maneira de 
ser, pensar e agir.  
 
Essa unidade cultural não significa qualquer constrangimento, pois a nova administração se fundamenta na 
individuação, exatamente o oposto da massificação. 
 
Para que se atinja a unidade cultural é preciso o reconhecimento dos valores da organização, algo 
fundamental e que é pouco comum na administração convencional.  
 
Definidos os valores e atingida a convergência de todos para eles, desaparece a necessidade do controle e da 
autoridade. 
 
Inexistindo necessidade de controle e autoridade, a hierarquia fica sem qualquer sentido prático, e as chefias 
perdem sua razão de ser, sendo substituídas pela responsabilidade e liderança.  
 
Por essa razão a organização quântica passa a ter uma configuração plana, já que a autoridade é que dá a 
dimensão vertical ao organograma sob a forma de pirâmide. 
 
Por outro lado, a organização quântica tem um sentido global, sem limites, e isso se aplica também à sua 
estrutura interna, dando-se como consequência a desestruturação dos coletivos administrativos, sejam eles 
diretorias, departamentos, setores e tantos outros.  
 

 
4 https://administradores.com.br/artigos/administracao-quantica  
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As pessoas são a organização e não pertencem somente a partes dela, como ocorre na administração 
convencional. 
 
Nenhum coletivo pode ser aceito como concorrente da organização, ou como opositor a ela.  
 
Assim sendo, associações de funcionários ficam totalmente excluídas, sendo substituídas pela unidade dos 
que trabalham na organização, e isso inclui a todos, inclusive diretoria e empresário.  
 
Aceitar um coletivo de funcionários significa criar uma unidade representativa perante a diretoria, por 
exemplo, e isso divide a organização que deixa de ser quântica, ou seja, global. 
 
Certamente as funções continuam existindo, o que desaparece é a estrutura de cargos, cada um deles um 
verdadeiro feudo pertencente a um chefe que, por sua vez, é "dono" das pessoas que como ele trabalha.  
 
Inexistindo cargos desaparece a disputa pelos mesmos, e os líderes podem exercer sua tarefa principal de 
formadores e orientadores, sem a preocupação de estarem gerando concorrentes para disputar as posições por 
eles ocupadas. 
 
A organização quântica, sendo uma concepção, deve preservar sua identidade, ou seja, sua individuação no 
contexto em que atua.  
 
Isso implica ter sua marca e assumir no seu campo de atuação uma imagem diferenciada positiva, que 
assegure aderência dos consumidores, que passam a ser fiéis a ela.  
 
Isso é muito diferente da prática de vender, pois significa conquistar e manter posição.  
 
A concorrência de preço é substituída pela fidelidade, independente de preço, desde que gere satisfação dos 
consumidores.  
 
Na visão quântica, as organizações, através de suas tecnologias, contribuirão para que o homem atinja 
plenamente o sentido da palavra plenitude: estar pleno, realizar todo o seu potencial, todo o seu destino de 
modo inteiro e completo. 
 
Se olharmos bem o que está acontecendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial no que se refere à 
educação do adulto, podemos facilmente constatar que são as organizações que têm preenchido cada vez 
mais este papel.  
 
Uma das causas é o caráter conservador das universidades, que têm dificuldade de se adequar às rápidas 
mudanças de conteúdo, ao aumento exponencial das descobertas e criações e ao fato de as organizações 
serem hoje o cenário principal destas mudanças.  
 
Assim, as organizações estão aos poucos se tornando novas universidades no que tange à educação. Mas elas 
podem ir além, em relação à plenitude; elas podem se transformar em novas catedrais para o terceiro milênio.  
 
Queremos dizer com isto que poderão contribuir para desenvolver ao trabalho humano a sua dignidade e à 
natureza o seu caráter sagrado. 
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A BÍBLIA
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COLEÇÃO

 A metodologia da Igreja Quântica pode ser implantada em qualquer igreja, até na sua igreja 
pentecostal ou tradicional. Isto porque uma Igreja Quântica é uma Igreja com propósitos e ministerial, 
que busca ser uma instituição que proporciona e incentiva que as pessoas criem seus próprios 
métodos, nascidos dos ministérios e dons de cada um, que pretende buscar a qualidade do 
atendimento aos necessitados de salvação, tudo em sintonia com o Universo e o Criador, e 
doutrinada pela Bíblia.

 Este livro ajuda a entender o que é a organização quântica e como ela atua.
Fazendo isto estaremos em harmonia com a natureza, o universo, as pessoas, a matéria, o 

Reino. E uma administração com harmonia é o que aqui.

 A Igreja Quântica que aqui nos referimos, pode ser uma igreja física, de paredes e janelas, 
mas principalmente é também uma igreja virtual, uma igreja de bits, conectada mundialmente, uma 
igreja aberta literalmente a todas as raças, todos os credos e a todas as opiniões. 

- Email: webminister@nbz.com.br

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- Site:  www.edsonfranzen.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

www.teologiapelainternet.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM
Coleção A Bíblia do Reino
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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.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

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

www.teologiapelainternet.com.br.

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.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

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

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

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

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

as igrejas . www.easyslides.com.br

Atividades Profissionais - Resumo

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

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

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� 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).

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

- 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

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

A IGREJA QUÂNTICAA IGREJA QUÂNTICA
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