
BUSCAMOS
DESPERTAR 

MOVIMENTOS DO 
EVANGELHO EM 

CIDADES DA 
AMERICA LATINA



POR QUE AS CIDADES DEVEM SER NOSSA 
PRIORIDADE MISSIONÁRIA?

AS CIDADES são projeto de Deus / Deus começou a criação num jardim e termina com 
sua redenção em uma cidade (Gênesis 2, Apocalipse 21)

AS CIDADES são uma mina de desenvolvimento da cultura e sociedade em qualquer país. 
Deus as planejou para desenvolver o potencial humano, para acolher o desamparado e 
para chamar à busca espiritual

AS CIDADES são os lugares para onde Deus tem levando a maioria da população dos 
países. Hoje em dia 80% da população latina vive em cidades. É onde vivem mais 
imagens de Deus por metro quadrado do que em qualquer outro lugar.

AS CIDADES foram estratégicas para Cristo e para os apóstolos

AS CIDADES são a locais onde se concentram todos os grupos sociais e culturais 
possíveis de um país e do mundo.



“Porque o mundo está caminhando para 
transformar-se em 75% urbano, todos nós 
precisamos ter uma visão teológica que seja 
especificamente urbana. Mesmo se você nao vai à 
cidade… não se engane, a cidade está vindo até 
você.” 
Tim Keller                                                                                                              
Igreja Centrada



COMO SE DESENVOLVE UM 
MOVIMENTO DO EVANGELHO 

NA CIDADE?
“ATRAVÉS DE UN

 ECOSSISTEMA 
DO EVANGELHO”



Transformar uma cidade exige mais do que plantar 
algumas igrejas efetivas nela, ou ter uma onda de 
novos convertidos. Para transformar uma cidade é 

necessário um ecossistema do evangelho. 



Ecossistema 
na CIDADE



CARACTERÍSTICAS DE UM 
ECOSSISTEMA

• INTERAÇÃO de elementos formados por líderes, igrejas e 
instituições

• INTERDEPENDÊNCIA entre os elementos

• ATRAÇÃO E FORMAÇÃO de iniciativas de fé e trabalho, misericórdia 
e justiça.

• UM SÓ PRODUTO: Uma mesma visão conceitual / diferentes 
expressões / cidade de Deus – cidade do homem.



PONTOS-CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO
•Crescimento espontâneo, natural e intencional
‣ Buscar onde Deus já esteja trabalhando
‣ Orar intensamente pela ação do Espírito de Deus
‣ Ter uma visão clara, porém flexível
‣ Aprender a ver a intenção de Deus dentro de nossas intenções.

•Amar a cidade com mentalidade de Reino
‣ Nosso reino não é a meta, mas sim o Reino de Deus
‣ Nosso pensar não é o único verdadeiro
‣ Nossa visão não é a melhor de todas.

•Começar pequeno e pensar grande
‣ Evitar a tentação de considerar êxito tamanho e número.
‣ Imitar a Cristo e seu discipulado.
‣ Estabelecer uma meta para longo prazo.
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FUNÇÕES GERAIS DE 
ORGANIZAÇÃO
DO ECOSSISTEMA



FASE 1 
DISTRIBUIÇÃO



DNA DE UM ECOSSISTEMA

CENTRALIDADE DO EVANGELHO: EM NOSSA RELAÇÃO COM CRISTO, 
COM A IGREJA E COM A CIDADE

FOCADOS NA CIDADE: DEUS COMEÇOU A CRIAÇÃO EM UM JARDIM E 
A DESENVOLVE EM UMA CIDADE

MOVIMENTO: LÍDERES, IGREJAS E INICIATIVAS EM UM ECOSSISTEMA 
DINÂMICO E MULTIPLICADOR.

MENTALIDADE DE REINO:  O REINO DE DEUS VS. REINO PESSOAL

DISCIPULADO MOLDADO EM CRISTO: CAMINHAR JUNTO COMO OS 
DISCÍPULOS NA VIDA DIÁRIA É A FORMA MAIS EFETIVA DE 
TRANSFORMAR VIDAS.
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andres@redeemercitytocity.com
+52811555 94 03
Monterrey, Mexico 



O QUE É CITY TO CITY 
AMERICA LATINA?

INSTRUMENTO Interdependente da igreja

INSTRUMENTO de avanço de uma visão pelas cidades

INSTRUMENTO catalisador de movimentos do evangelho

INSTRUMENTO para desenvolver recursos humanos, econômicos 
e materiais

INSTRUMENTO de treinamento para líderes sociais e 
eclesiásticos


