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Ferramenta de Avaliação



Mudando a Planilha
• Parâmetros tradicionais para medir a saúde de 

uma igreja levavam em conta resultados 
importantes, tais como crescimento da igreja e 
novos crentes 

• No entanto, tais parâmetros parecem incompletos 
quando comparados a padrões bíblicos e se 
mostram difíceis de serem usados na liderança 

• Foram necessários novos parâmetros para nos 
certificarmos de que a atividade de uma igreja é 
transformacional



Mudando a Planilha

• Ferramenta de Avaliação da Igreja 
Transformacional 

• Olhe mais de perto 
– Aprenda o que está funcionando 
– Descubra o que precisa de atenção 
– Comece a ter as conversas corretas 

• A sua igreja está… 
– Discernindo seu contexto? 
– Abraçando os valores corretos? 
– Engajando-se nas atividades corretas?



Sete Elementos de uma Igreja 
Transformacional

1.Mentalidade Missionária 
2.Liderança Vibrante 
3.Intencionalidade Relacional 
4.Dependência em Oração 
5.Adoração: Abraça Jesus Ativamente 
6.Comunidade: Conecta pessoas com 

pessoas 
7.Missão: Mostra Jesus através da 

Palavra e da Ação



O Ciclo Transformacional: A Nova 
Planilha

Os Elementos estão Conectados 
1. Estatisticamente os 7 elementos estão 

altamente correlacionados entre si no nível 
da igreja 

2. Na prática, os 7 elementos estão 
conectados 
• Sucesso em um elemento ajuda os outros 
• Não existe um ponto de partida mágico 

Os Elementos estão agrupados em 
três categorias, formando um ciclo
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Ciclo Transformacional
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Definição
Uma Igreja Transformacional é 
uma congregação que se une à 
missão de Deus de compartilhar o 
evangelho e fazer discípulos. Estes 
discípulos se tornam mais como Jesus 
e desta forma a igreja age como o 
corpo de Cristo, transformando suas 
comunidades e o mundo para o Reino 
de Deus.



Exemplos de Perguntas
• Missão 

– Em nossa igreja, cremos que relacionamentos com 
não-crentes são de suma importância para a missão de 
avançar o evangelho? 

– Quando nossa igreja serve na cidade ou vizinhança, 
buscamos por oportunidades de compartilhar a 
mensagem de Cristo? 

• Mentalidade Missionária 
– Nossa igreja acredita que à medida que o contexto 

cultural ao nosso redor muda, novas oportunidades de 
engajar pessoas de fora devem ser consideradas? 

• Intencionalidade Relacional 
– Existe em nossa igreja uma cultura de se convidar, 

onde as pessoas são constantemente convidadas por 
outras a se conectarem em um nível mais profundo?



Igreja Transformacional…

• Seu povo vivendo como Jesus 
• Sua congregação agindo como o corpo de Cristo 
• Sua comunidade refletindo o Reino de Deus 
• Seus líderes resolvendo problemas de 

comunicação 
• Seus indivíduos compartilhando a 

responsabilidade de melhorar 
• Seus ministérios abraçando os valores corretos 
• Sua igreja trabalhando a partir dos pontos fortes.


