




Cidade de Éfeso (Sec. 1)
Um Exemplo Bíblico de                 

Crescimento Integral da Igreja



O Evangelho de Deus, quando pregado           
com integridade e relevância,                          

impacta e redimensiona                                       
vidas, relacionamentos e sistemas. 



Atos 19:8-10
Paulo entrou na sinagoga                                                             
e ali falou com liberdade durante três meses,    argumentando 
convincentemente                                      acerca do Reino de 
Deus. 

Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer,                                                        
e começaram a falar mal do Caminho diante da multidão.                                                           



Atos 19:8-10
Paulo, então, afastou-se deles.                                                                               
Tomando consigo os discípulos,                                                                                 
passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. 

Isso continuou por dois anos,                                                                                                
de forma que todos os judeus e os gregos                                                                              
que viviam na província da Ásia                                     
ouviram a palavra do Senhor.



Três Movimentos

1o MOVIMENTO: Teológico-Estratégico 

Paulo entrou na sinagoga                                                             
e ali falou com liberdade durante três meses,    
argumentando convincentemente                                      
acerca do Reino de Deus.  
     Atos 19:8



Três Movimentos

MOVIMENTO: Teológico-Estratégico 

Primazia dos Judeus

Proximidade Cultural

1o



David Nicholas



Três Movimentos

MOVIMENTO: Agenda Positiva

Mas alguns deles se endureceram                                      
e se recusaram a crer,                                                          
e começaram a falar mal do Caminho                     
diante da multidão.                                 
  Atos 19:9 

2o



Três Movimentos

MOVIMENTO: Agenda Positiva2o

Se você não quer ter oposição,                             
viva de forma medíocre. 



Três Movimentos

MOVIMENTO: Agenda Positiva2o

Se você quer que as pessoas gostem de você, 
não seja pastor.                                                           
Se você quer que as pessoas gostem de você,      
vá vender sorvete. 
    Ed Stetzer



Três Movimentos

MOVIMENTO: Agenda Positiva2o

Tomando consigo os discípulos              
passou a ensinar diariamente                            
na escola de Tirano.                                                         
Isso continuou por dois anos... 

Atos 19:9b-10



Três Movimentos

MOVIMENTO: Centralidade da Palavra3o

Tomando consigo os discípulos              
passou a ensinar diariamente                            
na escola de Tirano.                                                         
Isso continuou por dois anos... 

Atos 19:9b-10



Três Movimentos

ENSINO DIALEGOMAI

CONSTÂNCIA DIARIAMENTE

ESTRUTURA ESCOLA TIRANO

3o MOVIMENTO: Centralidade da Palavra



VISÃO

Três Movimentos

3o MOVIMENTO: Centralidade da Palavra

... todos os judeus e os gregos                    
que viviam na província da Ásia                             
ouviram a palavra do Senhor. 
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Colossenses 1:28-29

Nós o proclamamos,                                                                                              
advertindo e ensinando a cada um                                    
com toda a sabedoria,                                                      
para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.  
Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força,                                                      
que atua poderosamente em mim.

VISÃO



Nós o proclamamos,                                                                                              
advertindo  TODO HOMEM                                                     
e ensinando  TODO HOMEM ...                                        
para que apresentemos                                                 
 TODO HOMEM perfeito em Cristo.

Colossenses 1:28-29VISÃO



TODO 
HOMEM

Judeus e Gregos 
Pobres e Ricos 

Homens e Mulheres

Consigo mesmo, 
Com seu próximo, 
Com a natureza...

para que apresentemos TODO HOMEM perfeito em Cristo. 

Colossenses 1:28-29VISÃO



TODO 
HOMEM

Judeus e Gregos 
Pobres e Ricos 

Homens e Mulheres

Consigo mesmo, 
Com seu próximo, 
Com a natureza...

O Evangelho TODO, para o homem TODO,                        
para TODOS os homens.

Colossenses 1:28-29VISÃO



Colossenses 1:28-29

Para isso eu me esforço,                                               
lutando conforme a sua força,                                                      
que atua poderosamente em mim.

agonizomai

VISÃO



Colossenses 1:28-29

Para isso eu me esforço,                                               
lutando conforme a sua força,                                                      
que atua poderosamente em mim.

energéo

energéia

agonizomai

VISÃO



Primeiro o líder cresce.                                     
Depois a igreja cresce.

David Putman



A vida é curta, 
Deus é grande, 

Dê o passo.

Louie Giglio




