




Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um 
modelo de negócios repetível e escalável, 
trabalhando em condições de extrema incerteza.  

 



Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um 
modelo de negócios repetível e escalável, 
trabalhando em condições de extrema incerteza.  

 

Entregar o mesmo produto repetidamente 
em escala potencialmente ilimitada 



Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um 
modelo de negócios repetível e escalável, 
trabalhando em condições de extrema incerteza.  

 

Crescer cada vez mais, 
com custos baixos, e gerando lucro 



Um Projeto de Plantação é um grupo de pessoas 
procurando implantar um modelo de igreja capaz de 
levar o Evangelho de Jesus de uma forma relevante e 
impactante a uma determinada população, em escala 
potencialmente ilimitada, gerando um crescimento 
numérico e qualitativo de discípulos de Cristo cada vez 
maior.  

 







o sucesso da plantação 
de uma igreja depende 
em muito do sucesso da 
vida familiar do 
plantador.  
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PROJETO DE PLANTAÇÃO 
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Dinâmica Familiar do Plantador I Impacto no Projeto 

Espiritualidade familiar ativa Fé familiar entre os membros 

Liderança assertiva do marido Liderança masculina na Igreja  

Esposa apoiadora e participativa Ministério do Plantador aprovado 

Filhos obedientes e presentes Exemplo de Educação de Filhos 

Família hospitaleira e participativa Igreja Acolhedora e ativa 

Orçamento doméstico equilibrado Orçamento Ministerial Equilibrado 



Dinâmica Familiar do Plantador II Impacto no Projeto 

Espiritualidade familiar ausente Fé individual entre os membros 

Liderança assertiva da esposa Liderança masculina omissa na Igreja  

Esposa distante e ausente Desconfiança do Ministério  

Filhos rebeldes e ausentes Desconfiança da Autoridade  

Família indisposta ao serviço Igreja pouco acolhedora e inativa 

Desequilíbrio financeiro doméstico Orçamento Ministerial desequilibrado 



PROJETO DE PLANTAÇÃO 

FAMÍLIA DO PLANTADOR 



Desafios de Todo Projeto Impacto - Família com Dinâmica I 

Começar do Zero Fortalecimento do laço familiar 

Escassez de Recursos Humanos Envolvimento familiar no projeto  

Escassez de Recursos Materiais Estímulo ao Contentamento  

 Pessoas novas na fé Fé constantemente renovada  

Poucas Pessoas Capacitadas Descobertas de dons e discipulado 

Lugar inadequado ou indefinido Liberdade, hospitalidade, criatividade 



Desafios de Todo Projeto Impacto - Família com Dinâmica II 

Começar do Zero Stress nos relacionamentos 

Escassez de Recursos Humanos Falta de tempo com a família  

Escassez de Recursos Materiais Frustrações pela Privação 

 Pessoas novas na fé Carência de Amizades de longo Prazo 

Poucas Pessoas Capacitadas Sensação de sobrecarga 

Lugar inadequado ou indefinido Carência de Estruturas e Programas 



Dinâmica Familiar do Plantador  

Espiritualidade familiar ativa 

Liderança assertiva do marido 

Esposa apoiadora e participativa 

Filhos obedientes e presentes 

Família hospitaleira e participativa 

Orçamento doméstico equilibrado 



Se alguém deseja liderar a igreja, ótimo! Mas, há algumas 
condições: Um líder deve ter boa reputação, ter 
comprometimento com sua esposa, ser manso e 
equilibrado, acessível e hospitaleiro. Ele deve administrar 
bem seus próprios negócios, ser atencioso com seus filhos 
e ser respeitado por eles. Pois, se uma pessoa é incapaz de 
administrar bem sua própria casa, como poderá cuidar da 
igreja de Deus?  

I Tm 3:1-7 



Presentes de Deus 





• Administração do 
tempo 



•  Desde que o mundo foi criado o 
tempo é o mesmo.  



•  A diferença entre está, em como 
usamos o tempo que temos .  



•  Três tipos de pastores: 

1. O pastor sossegado.  

2. O pastor ativista.  

3. O pastor eficaz.  



•  1. O pastor sossegado.  

Este é o pastor Zé pagodinho; deixa a vida me 
levar 

Bom pastor de manutenção.   



•  1. O pastor sossegado.  

Vive em função do telefone. Usa agenda só para 
anotar compromisso para efeito de relatório.  

Outros se encarregam se fazer sua 
agenda de trabalho.   



•  2. O pastor ativista.  

Corre muito mas produz pouco 

Assim como o primeiro, ele não planeja nada. 
Mas necessita de correr para provar para ele 
mesmo que é muito ocupado 



•  2. O pastor ativista.  

Não consegue dizer não. Se sente realizado 
a fazer tudo o que lhe pede. 

Tem uma grande necessidade de aprovação 



•  2. O pastor ativista.  

É um forte candidato ao um AVC 

Normalmente tem problema no casamento 
e com os filhos 



•  3. O pastor eficaz.  

Planeja com eficiência 

Sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e 
o que delegar e para quem delegar. 



• Um bom planejamento  : 

1. Precisa ser semanal 

2 . Sabermos o que é impor tan te , 
circunstancial e o urgente. 


