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Crescimento orgânico:  
A Importância do Cristão Contagiante 



“Tudo isso provém de Deus,  
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo  

e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja,  
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,  

não levando em conta os pecados dos homens,  
e nos confiou a mensagem da reconciliação.  

Portanto, somos embaixadores de Cristo,  
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo  

por nosso intermédio.  
Por amor a Cristo lhes suplicamos:  

Reconciliem-se com Deus.” 

2 Coríntios 
5.18-20 



“Existem duas possibilidades:  
Há aqueles que têm na evangelização um 
dom, apresentam o Evangelho com 
clareza e estão sempre em busca de 
oportunidade.  
Outros, vivem uma vida de comunhão 
com Deus,  testemunham em suas 
atitudes e se relacionam sabiamente com 
as pessoas e esperam perguntas para 
que possam responder graciosamente 
com o Evangelho.”

Michael Frost 
Missiólogo 
Australiano



Como Viver uma Vida que Evoca Perguntas 
Cuja Resposta é o Evangelho?



Dicas Práticas

Converse com Deus

Conecte-se com a Pessoa

Conte a sua História

Convide para a Igreja

Estabeleça Relacionamentos 
Escute Mais, Fale Menos 
Encontre Espaço para Servir



Deixe o Evangelho transbordar de sua vida



Pr. Walter Tavares



O poder das redes de 
relacionamento.



Por que os cristãos não 
levam seus amigos e 
parentes a igreja? 



Por que os cristãos não 
levam seus amigos e 
parentes a igreja? 

• Porque a igreja não é legal, eles 
não vão entender o culto.



Por que os cristãos não 
levam seus amigos e 
parentes a igreja? 

• Porque o sermão é fraco e não 
trata de nada relevante para 
meus amigos.



Por que os cristãos não 
levam seus amigos e 
parentes a igreja? 

• Porque a rede de 
relacionamentos morreu.



As igrejas tendem a 
institucionalizar os seus membros. 
A missão de Cristo só pode ser 
vivenciada nos canais eclesiásticos: 
reuniões e programas, reuniões de 
oração e grupos de discipulado.



Igrejas matadoras de 
relacionamento têm duas 
características:

• A pregação do evangelho é 
separada da vida comum da igreja.



Igrejas matadoras de 
relacionamento tem duas 
características:

• A pregação do evangelho é 
separada da vida comum da igreja. 

• A responsabilidade da proclamação 
é do pastor e de uma liderança 
seleta.



                      Conheço as suas obras,                                                                                     
               o seu trabalho árduo e a sua 
perseverança. Sei que você não pode 
tolerar homens maus, que pôs à prova 
os que dizem ser apóstolos mas não 
são, e descobriu que eles eram 
impostores.



      

Você tem perseverado e suportado 
sofrimentos por causa do meu nome, e 
não tem desfalecido. 
Contra você, porém, tenho isto: você 
abandonou o seu primeiro amor.



    Lembre-se de onde caiu! Arrependa-
se e pratique as obras que praticava no 
princípio. Se não se arrepender, virei a 
você e tirarei o seu candelabro do seu 
lugar. 

Apocalipse 2:2-5 



Assassino das redes de 
ralacionamento:



Assassino das redes de 
ralacionamento: 

Excesso de 
atividade



Conselhos práticos para 
fomentar as redes de 
relacionamento:

• Tenha coragem de dimiuir as 
“atividades” que só servem para 
dar a sensação de movimento aos 
crentes.



Conselhos práticos para 
fomentar as redes de 
relacionamento:

• Forneça material para os 
membros da igreja trabalharem 
onde estão durante a semana.



Conselhos práticos para 
fomentar as redes de 
relacionamento:

• Celebre a alegria da salvação com 
os não cristãos. 



                As pessoas que precisam de  
                Jesus, e que você anseia que  
  frequentem a sua comunidade, estão em 
contato diariamene com cada membro da 
igreja. E é através dessa rede de 
ralacionamento que a sua igreja pode 
crescer ou uma nova comunidade pode ser 
plantada; por isso, guarde a tesoura de 
poda e deixe os ramos da videira 
florescerem.



Pr. Sigolf Greuel



Crescimento Orgânico 
O Lugar da Comunidade Contextualizada

O cultivo de uma espiritualidade cristã comunitária dotada de  
de elementos culturalmente relevantes, é usado pelo Espírito  
Santo para gerar forte atração missional.  



    Projeto Floripa  
Comunidade ENCONTRO. 

Grupo Base: 
41 Pessoas: 12 casais, 5 jovens, 12 crianças

Construção Conjunta 
- Orientação do CTPI 
- Comunidade Mãe: Luterana Floripa. 
- Parcerias 

- Comunidades Luteranas 
- Comunidades Presbiterianas.



Fevereiro a Agosto de 2015

1º  Culto Público - 13 de Setembro de 2015.

Desafios 
a) Romper a cápsula religiosa - perceber a cultura 
b) Desenvolver relacionamentos intencionais - Vida Missional 
c) Encontros Facilitadores - “Cultos experimentais”.

1º: 60 pessoas (45 adultos + 15 crianças) 
2º: 85 pessoas (65 adultos + 20 crianças) 
3º: 130 pessoas (100 adultos + 25 crianças) 
4º: 183 pessoas (142 adultos + 41 crianças) 
5º: 191 pessoas (155 adultos + 36 crianças) 



Elementos Culturais

2. Estética e Excelência

1. Relacionamentos intencionais

3. Tempo e Dinheiro

4. Linguagem e Música

5. Crianças   


