






Top Goals & Priorities

v 15% - sabem a meta mais importante
v 19% - se sentiam comprometidos com as metas
v 49% das horas disponíveis com as metas mais 

importantes 



VISÃO



“Big dreams will be change your questions” 
Dave Ferguson



Visão PessoalO que pode acontecer?
v John Adams – 1774
v William Wilberforce – 1789

v Início do Séc. XX – Henry Ford

v Neemias

v Gandhi

v John Kennedy



A mais poderosa arma

“Visão é uma imagem do futuro que produz paixão”. 
Bill Hybells

§ Os líderes recebem a visão
§ Sentem a visão tão intensamente que motivam os outros
§ Assumem a responsabilidade pela visão – At 20:24



A mais poderosa arma

“Visão é uma imagem do futuro que produz paixão”. 
Bill Hybells

“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de 
valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar 

a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me 
confiou”. At 20:24



A mais poderosa arma

“Visão é uma imagem do futuro que produz paixão”. 
Bill Hybells

§ Os líderes recebem a visão
§ Sentem a visão tão intensamente que motivam os outros
§ Assumem a responsabilidade pela visão – At 20:24
§ Comunicam a visão aos outros, pública e individualmente



A mais poderosa arma



MISSÃO



Intencionalidade

VISÃO AÇÃO



“Para um líder maduro e eficiente, há algo mais instigante que 
explicar e pregar uma visão para a honra de Deus: 

ALCANÇAR A VISÃO.”
Bill Hybells

Intencionalidade



Intencionalidade
“Você tem de decidir quais são suas 

prioridades mais altas e ter coragem para, 
de uma forma agradável, sorridente e sem 
desculpas, dizer não para as outras coisas. 

Você faz isso sempre tendo um ’sim’ 
ardendo internamente”. Stephen Covey



E a igreja?

1 Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os 
judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de 
fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo 
esquecidas na distribuição diária de alimento.
2 Por isso os DOZE reuniram todos os discípulos e 
disseram: “Não é certo negligenciarmos o ministério da 
palavra de Deus, a fim de servir às mesas.



E a igreja?
3 Irmãos, escolhem entre vocês sete homens de bom 
testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria, 
Passaremos a eles essa tarefa
4 e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra”.
5 Tal proposta agradou a todos... Assim, a Palavra de Deus 
se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos 
em Jerusalém; também um grande número de sacerdotes 
obedecia à fé. At. 6:1-7
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3 Irmãos, escolhem entre vocês sete homens de bom 
testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria, 
Passaremos a eles essa tarefa
4 e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra”.
5 Tal proposta agradou a todos... Assim, a Palavra de Deus 
se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos 
em Jerusalém; também um grande número de sacerdotes 
obedecia à fé. At. 6:1-7

E a igreja?



E a igreja?
“Implica saber o que Deus quer fazer numa 
comunidade ou região, através da revelação 
do Espírito Santo, e acrescentar a isto a 
tomada de decisões por um grupo de 
líderes, para tornar a visão algo palpável, 
realizável e envolvente”. 
Josué Campanhã















Moisés/Jetro

VOCAÇÃO
PAIXÃO

INTEGRIDADE

Dimensão

GESTÃO	DE	PROJETOS
MOBILIZAÇÃO	E	FORMAÇÃO	

DE	EQUIPES
MÉTODOS

Dimensão



Pesquisa Método 3TX - Estratégia

v 85% das igrejas realizam planejamento de forma empírica, sem 
processo formal

v 80% das igrejas possuem diretrizes claras, mas liderança e membros 
não conhecem

v 97% das igrejas não possuem objetivos e, quando possuem, não 
acompanham resultados



Pesquisa Método 3TX - Gestão
v 63% das igrejas possuem orçamento apenas por exigência da 

Denominação e não fazem acompanhamento ao longo do ano

v 85% das igrejas possuem apenas processos ligados às atividades 
pastorais

v 60% das igrejas a montagem da equipe é a partir da procura 
espontânea dos membros, e 24% delas possuem uma 
organização da equipe, mas sem uma definição clara de 
estrutura e processos



”Uma congregação projetada em torno de um 
processo estratégico e objetivo que move as 
pessoas através dos estágios de crescimento 

espiritual”.



Pesquisa Método 3TX - Líder
v 67% dos líderes possuem sonhos e objetivos para a vida, mas 

sem um método, processo estruturado ou recursos alinhados

v 40% não possui orçamento familiar

v Das 3 características de um líder (VISÃO, MENTALIDADE 
ESTRATÉGICA E PODER DE MOBILIZAÇÃO):

v 60% possuem poder de mobilização, mas faltam outros 2

v 32% possuem 2 elementos essenciais, mas falta 3º





AS	ETAPAS	DO	PROCESSO	DE	PLANTAÇÃO	DE	IGREJAS

PE
RS

O
N
AG

EN
S

RE
AL

ID
AD

ES
	E
	A
TI
TU

DE
S	

TE
M
PO

O
BJ
ET
IV
O

Semeando Iniciando Desenvolvendo Estruturando Multiplicando

Estruturar	e	consolidar						
a	igreja

Desenvolver	a	igreja	
nascente

Preparar	e	qualificar	
o	grupo	base

Preparar	e	qualificar	
o	plantador

Criar	uma	igreja	
reprodutora

§ O	pastor
§ A	igreja	

estabelecida
§ Nos	plantadores

§ O	plantador
§ O	mentor		
§ A	igreja	estabelecida

§ O	plantador
§ O	mentor		
§ O	grupo	base
§ Os	intercessores	
§ Os	convertidos

§ O	plantador
§ O	mentor
§ Os	intercessores
§ O	grupo	base

§ O	plantador
§ O	mentor
§ Os	intercessores

§ Treinamento	de	
Plantadores

§ Estabelecimento	
de	parcerias	para	
novos	projetos

§ Plantação	de	
novas	igrejas

§ Consolidação								
da	liderança

§ Consolidação	da	
filosofia/ministério

§ Consolidação	da	
visão	multiplicad.

§ Estrut.	logística

§ Implantação	e									
da	filosofia	de	
ministério

§ Treinamento	do	
grupo	base

§ Construção	da	
filos/	ministério	

§ Preparação	do	
1º.	culto	público.

§ Chamado
§ Visão
§ Avaliação
§ Treinamento
§ Projeto

§ Permanente§ 1	a	2	anos§ 2	a	3	anos§ 6	a	12	meses§ 6	a	12	meses



Um veículo sem alinhamento não funciona com todo o seu potencial

O alinhamento traz unidade, e tudo vai bem 

Alinhamento



Uma grande lição
do pequeno gafanhoto

“Os gafanhotos não tem rei, 
porém marcham enfileirados”. 

Pv 30.27



Equipe



Líder

v Visão
v Mentalidade Estratégica
v Poder de Mobilização





gustavo@ctpi.org.br


