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Plantação de Igrejas____ 
 

Afirmamos que a Igreja é o plano de Deus para esta 

geração e comprometemo-nos a mobilizar os membros e 

os recursos de nossas congregações de forma implantar 

novas igrejas, porque: 

• O Espírito de Deus derramado sobre a Igreja é o 

Espírito de Missões para as nações (Atos 2:1-42; 

13:1-4); 

• A Igreja é uma comunidade de frutífera onde se 

fazem discípulos (Atos 2:42-47; Efésios 4:11-16); 

• A Igreja chama os perdidos a serem reconciliados 

com Deus através dos esforços evangelísticos por 

ela desenvolvidos (2 Coríntios 5:16-21); 

• A Igreja demonstra a multiforme sabedoria de 

Deus (Efésios 3:10-11); 

• Através da Igreja, o próprio Deus é glorificado em 

Jesus Cristo (Efésios 3:21) 

 

Por isso, chamamos 

 

• A cada igreja local reafirme o mandato divino 

para reproduzir-se através da tarefa de fazer 

discípulos e formar novas igrejas; 

• A cada Confraternidade ou Associação de Igrejas 

dos Irmãos a designar os anos de 2010 a 2020 

como a década de multiplicação, em que cada 

igreja se mobilizará, de forma a se reproduzir ao 

implantar uma ou mais igrejas. 

 

Capacitação de Liderança____ 
 

Afirmamos que um líder é uma pessoa que influencia 

outros para o cumprimento de objetivos definidos e é 

essencial para a saúde e a multiplicação da Igreja. 

Afirmamos que a formação de líderes: 

• É realizado sob a responsabilidade da igreja local; 

• Busca o desenvolvimento por igual do caráter, 

conhecimento e capacidades de acordo com os 

dons; 

• É um longo processo de vida que envolve 

mentores que partilham os seus exemplos, 

valores, crenças e experiências; 

• Protege os atuais líderes de tentações como o 

orgulho, cansaço, negligência com a família, a 

imoralidade, o isolamento, por meio da prestação 

de contas e trabalho em equipe. 

 

Charis é uma rede multinacional daqueles que 

implantam e desenvolvem igrejas [Canadá, 1996], 

cujos valores são definidos pela busca da Verdade 

Bíblica, Relacionamentos Bíblicos e Missão Bíblica 

[Argentina, 1999] Os delegados da Conferência 

Internacional 2008 afirmam o seguinte compromisso 

para uma Missão Comum e incentivam a participação 

das Igrejas dos Irmãos em nível mundial a: 

 

Por isso, desafiamos as igrejas: 

 

• A desenvolverem estratégias, culturalmente 

sensíveis, e meios para a formação/capacitação de 

líderes, criando um conjunto completo de 

ferramentas para: 

-- Proclamar o Evangelho (um não-crente à 

salvação); 

-- Ensinar os fundamentos (de salvação ao 

batismo); 

-- Envolver-se no ministério de serviço (do 

batismo ao serviço); 

-- Capacitar líderes de acordo com seus dons (do 

serviço à liderança); 

-- Confiar aos líderes a responsabilidade de treinar 

outros de acordo com os seus dons (levando ao 

“mentoreio”) 

-- Promover uma vida de sabedoria (criação de 

filhos, ética, etc.) 

• A compartilhar esses recursos com outras pessoas 

com a formação necessária para usá-las 

(objetivos, destino, conteúdo, custos, 

competências necessárias para ensinar-lhes…). 

 

Ministérios Integrais_____ 

 

Afirmamos que Deus criou os seres humanos com 

necessidades físicas, emocionais e espirituais e que a 

Igreja exprime a compaixão de Deus ao proclamar 

Evangelho enquanto cuida das diversas necessidades 

da humanidade. 

 

Por isso, chamamos a Igreja a abençoar os irmãos, 

fortalecer as igrejas e alcançar os perdidos, 

mostrando as obras que reflitam a fé verdadeira 

(Tiago 2:26): 

 

• Fornecendo ajuda aos mais necessitados. 

• Promovendo o desenvolvimento econômico, 

familiar e pessoal; 

• Incentivando o desenvolvimento de negócios com 

enfoque missionário (Negócios Como Missão). 

 

Reconhecemos que ainda há uma longa jornada de 

pesquisa curso para esse ministério. Nós encorajamos 

igrejas a aprofundar sua compreensão e refinar mais 

os princípios que devem reger os Ministérios 

Integrais (ver documentos Charis). 


