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I. Discernir 

Discernir o seu 
contexto 

1. Mentalidade 
Missionária



Mentalidade Missionária

Fiz-me como fraco para os fracos, para 
ganhar os fracos. Fiz-me tudo para 
todos, para por todos os meios 
chegar a salvar alguns. E eu faço isto 
por causa do evangelho, para ser 
também participante dele. 

(1 Coríntios 9:22–23) 



Mentalidade Missionária

Pelos Números 
“As atividades de nossa igreja são 

pensadas tendo em mente o tipo de 
pessoa que vive em nossa cidade ou 
região.” 

 (64% concorda total ou parcialmente 
com essa afirmação) 



Mentalidade Missionária

“Nossa igreja se importa profundamente 
com as pessoas em nossa cidade ou 
região.” (81% concorda total ou 
parcialmente com essa afirmação) 

“Os líderes de nossa igreja pensam como 
missionários acerca de como eles vêem o 
contexto cultural de nossa região.” (67% 
concorda total ou parcialmente com essa 
afirmação)



Mentalidade Missionária

“Os membros de nossa igreja são 
frequentemente relembrados acerca 
das boas oportunidades de impactar 
aqueles que vivem em nossa cidade 
ou região ao redor da igreja.” (69% 
concorda total ou parcialmente com 
essa afirmação) 



II. Abraçar 

Abrace os 
valores 
corretos 

1. Liderança 
Vibrante



II. Abraçar 

Abrace os valores 
corretos 

2. Intencionalidade 
nos 
Relacionamentos



II. Abraçar 

Abrace os 
valores 
corretos 

3. 
Dependência 
em Oração



III. Engajar 

Engajar nas 
ações corretas 

1. Adoração



III. Engajar 

Engajar nas 
ações corretas 

2. Comunidade



III. Engajar 

Engajar nas 
ações corretas 

3. Missão





AS “GRANDES” MENSAGENS



AS “GRANDES” MENSAGENS

1. 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 semelhantes a Jesus, e a 
igreja, desta forma, age como o corpo 
de Cristo, transformando suas cidades 
e o mundo para o Reino de Deus. 



2. Os Objetivos 

•As pessoas vivem como Jesus 

•As igrejas agem como o corpo de 
Cristo 

•As comunidades refletem o Reino de 
Deus

AS “GRANDES” MENSAGENS



3.A necessidade de uma nova 
Planilha 

•Refinar a antiga planilha 
•Reter os “padrões de ouro” 
• Incluir novos padrões: ambiente, 
atmosfera, contexto, antecipação

AS “GRANDES” MENSAGENS



4.A Esperança

AS “GRANDES” MENSAGENS



5. Transformação 

Quando o evangelho entra no quadro, 
a pintura muda.

AS “GRANDES” MENSAGENS




