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Crescimento intencional: 
redefinindo a visão evangelizadora

Redescobrindo o DNA Pastoral

- Formados para a beatificação. 

- Chamados à encarnar o evangelho. 



Ciclo Prático

Conviver

Conversar

Convidar
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Um pouco de nossa história 



Marcos 4.30-32 

" N o v a m e n t e e l e d i s s e : C o m q u e 
compararemos o Reino de Deus? Que 
parábola usaremos para descrevê-lo? É 
como um grão de mostarda, que, quando 
plantada, é a menor semente de todas.  No 
entanto, plantada, ela cresce e se torna a 
maior de todas as hortaliças, com ramos tão 
grandes que as aves do céu podem abrigar-
se à sua sombra". 



Primeiro:
Para obter mudança precisa de aprendizado 



A questão é: como fazer diferente?



Segundo
Mudança é um movimento: 
A) De Deus para nós: compreender Sua direção  
B) Colocado em prática: relacionamento e serviço  
                                           (Acolher e Cuidar)  

A história da Lenice (viúva). 



A maior dificuldade na mudança é sustentar a 
mudança. Na caminhada precisamos perseverar 
na mudança efetuada e continuar seguindo o que 
Deus quer para vida da igreja. 
                                                   



Nosso segundo ano como igreja







Pr. Marquito Lopes



Inalcançáveis: aqueles que, aparentemente, 
não se dobrarão ao senhorio de Cristo.



“...e eles cantavam um cântico novo: "Tu és digno de receber o 
livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu 
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, 
povo e nação.”  
Apocalipse 5:9 



1. Abandonar a Zona de Conforto 

É reconfortante fazer tudo como sempre foi feito, mesmo 
que os resultados sejam desastrosos. Um desastre com 
efeitos já conhecidos pode ser mais interessante, para nós, 
do que uma novidade desconhecida. 



2. A igreja terá de ser real  

A igreja será impactada ao ter que se tornar uma academia 
para os sedentários ao invés de um centro de alta performance 
para atletas espirituais de ponta! 



3. Prepare o seu coração 

A igreja será profundamente impactada ao descobrir que 
muitos inalcançáveis frequentam suas reuniões domingo após 
domingo. 



4. Prepare a sua família 

Vai começar aquela bagunça santa de todo mundo começar a 
ter que ser o que sempre deveriam ter sido e nunca foram!



5. A necessidade de Jesus como centro 

Ninguém consegue alcançar um deles, a não ser Jesus


