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Palavra Pastoral 

 

Queridos colegas e irmãos do ministério, graça e Paz. É com muita alegria que venho por meio deste 

apresentar-lhes o Manual Organizacional e Estratégico da Igreja Batista Ágape no Brasil. Depois de muitos 

anos de intensa busca em oração e estudo aprofundado da palavra de Deus, chegamos ao tempo da 

implementação desta linda visão espiritual. O conteúdo de todo o material aqui apresentado aos queridos 

irmãos em Cristo foi o resultado da preciosa graça de Deus operando neste ministério para que possamos 

levar adiante a grande missão de equipar e edificar esta igreja para a obra do Senhor Jesus neste país e fora 

dele. 

O sucesso desta visão espiritual depende inteiramente do envolvimento de todos os nossos pastores 

e líderes espalhados por várias partes desta nação. Esta não é a obra de um só homem. Esta é a obra de uma 

igreja unida no amor de Deus, cheia do Espírito Santo, com um desejo profundo de ganhar almas para Jesus 

e edificá-las para que  alcancem a estatura de varão perfeito.   

Este manual foi elaborado com dois propósitos em vista: apresentar os fundamentos básicos desta 

visão e ajudá-lo na implementação desta visão em cada igreja local. Cremos que com esta ajuda poderemos 

alcançar êxito no estabelecimento desta visão de forma uniforme e conforme os planos de Deus para o 

corpo Ágape. 

Minha oração a Deus é que o querido pastor e seus líderes encontrem nas páginas deste material o 

apoio espiritual e escrito para colocarmos nossa querida Igreja dentro dos projetos de Deus para ela. Sinta 

neste trabalho, em cada linha escrita, o amor e o esforço despendido por nossa equipe de trabalho para que 

o seu ministério, juntamente com os demais pastores ungidos por Deus para esta obra, seja bem sucedido e 

cheio de frutos para a honra e gloria do nosso Deus. Quero agradecer-lhe pelo carinho, empenho e diligência 

na condução desta visão em sua localidade sabendo que o nosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Em 

nome de todo o ministério Ágape o nosso muito obrigado em nome do Senhor Jesus. 

 

       Pr. Roberto Martins de Sá   
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História da Igreja Batista Ágape  

Nascida no coração de Deus, a Igreja Batista Ágape surgiu de um desejo profundo no coração do 

filho mais velho do pastor João Batista Martins de Sá, João Batista Martins de Sá Junior o qual movido pelo 

Espírito de Deus, compartilhou a possibilidade de se iniciar uma igreja livre para adoração ao Senhor com os 

outros filhos do casal Martins de Sá, Roberto e Patrícia, Nancy e Reginaldo, Mary e Boris, Mirian e Celso 

juntamente com seus respectivos filhos, com o propósito de ser uma benção para Campinas, São Paulo, 

Brasil e o mundo. Tendo esta palavra testificada nos corações dos demais membros da família Martins de Sá, 

foi a iniciativa compartilhada com o pastor João Batista Martins de Sá, que acabara de renunciar o pastorado 

da Igreja Batista Central de Campinas. Movido pela revelação do Espírito Santo em seu espírito o pastor João 

Batista Martins de Sá recebeu a confirmação do Senhor que esta seria a vontade de Deus para o seu 

ministério dali para frente. Em 1987 na cidade de Campinas, São Paulo, o pastor João Batista inicia os 

trabalhos para a organização da novel igreja passando assim a ser o seu fundador emérito. O Senhor estava 

plantando em seu coração e de seus familiares a grande visão de abençoar Campinas, São Paulo, Brasil e o 

Mundo através de uma Igreja compromissada com a palavra de Deus e cheia do Seu Espírito. Em pouco 

tempo de existência outros poucos irmãos se uniram a família formando o rol de membros fundador que 

iniciava ali uma pequena semente que vem crescendo até os dias de hoje. 

Num primeiro momento, a nova igreja se reuniu no Palace hotel desta cidade, vindo posteriormente 

a reunir-se no “Tabernáculo”, assim chamado por ser uma tenda com capacidade para abrigar 1200 pessoas 

sentadas. Ali na Rua Sandoval Meirelles, a igreja experimentou um crescimento expressivo, o qual a levou a 

ser realocada para o templo que hoje ocupa. No terreno que outrora fora usado para o tabernáculo, foi 

instalado o Colégio Batista Ágape. 

No ano de 2000, a Igreja Batista Ágape constituía seu templo sede na Rua João Sulinski, nº 681, no 

Jardim São Pedro, na cidade de Campinas. Dois anos depois, o Senhor chamou para Si o servo pastor João 

Batista Martins de Sá, deixando um legado para a família Ágape e para o filho mais novo, pastor Roberto 

Martins de Sá, que passaria a ser o novo presidente da igreja. 

Com uma história marcada pelo amor incondicional ao Senhor e compaixão pelas vidas que se 

achegavam, a Igreja Batista Ágape conquistou durante os anos, o respeito e admiração de diversos 

ministérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Atualmente, a Igreja conta com outros 37 templos 

espalhados pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Rio Grande do Sul. O objetivo da Igreja Batista Ágape é levar o evangelho de Jesus Cristo à toda nação 

brasileira.  

A multiplicação deste ministério visa levar a visão dada pelo Senhor a esta igreja crendo que o 

chamado supremo da igreja de Jesus Cristo seja o alcance da estatura plena de Jesus Cristo. Esta visão 
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justifica o empenho e investimento financeiro empreendido pela igreja. A estratégia que o ministério Ágape 

adota engloba o plantio de igrejas em cada Estado brasileiro e partindo dali para as demais cidades do 

interior de cada Estado. 

Reconhecemos, como corpo do Senhor Jesus Cristo, que essa obra foi e sempre será, até a volta de 

nosso Senhor nas nuvens, uma obra de poder e força do Espírito Santo de Deus através dos eleitos que 

compõem sua membresia. Ele é o Senhor da Igreja e ela o canal de sua manifestação de amor. A Deus a 

honra, a gloria e o poder para todo sempre, amém! 

 

  



 

Versão 1.0_Setembro 2014 8 
 

Estrutura Organizacional 

Igreja Batista Ágape 

Igreja Batista Ágape (IBA) é o conjunto de Igrejas juridicamente estabelecidas, com o propósito de 

ser a manifestação viva da pessoa de Jesus Cristo, convergindo em tudo em Cristo pela fidelidade às 

escrituras sagradas, unidas pelo amor e realizando sua missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, 

como único Senhor e Salvador das nossas vidas. 

A IBA se caracteriza por ser um governo Teocrático, manifestado através dos ministérios revelados 

em Efésios 4, com Deus governando através da manifestação do Senhor Jesus em seus escolhidos, aos quais 

dá autoridade, unção, dons espirituais (dons de governo para a equipar a igreja para toda boa obra), 

segundo o seu eterno propósito. Esta forma de governo, bem como os demais princípios que regem e 

norteiam a Igreja Batista Ágape, encontram-se baseados na Palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de 

fé e prática exercida pela igreja.  

Dentro desta visão espiritual, entendemos que os pastores e presbíteros, assessorados por um 

Conselho de Anciãos e pelo Ministério Batista Ágape (MBA) que auxiliam na execução das decisões tomadas 

pelo ministério, exercendo a mordomia da administração dos recursos da casa de Deus, segundo as 

orientações do seu pastor presidente, dão encaminhamento governamental às diretrizes do ministério.  

Todas as diretrizes para as Igrejas Batista Ágape, sejam de caráter espiritual, administrativo, 

financeiro, jurídico ou social e assistencial, partirão deste governo Teocrático o qual, por estatuto, está 

subordinado à autoridade do seu pastor presidente. 

Tendo um governo único, faz-se necessário também uma administração única e centralizada em 

todas as suas operações, em todas as entidades jurídicas já existentes ou que virão a existir.  

A Igreja Batista Ágape é indivisível, independentemente da localidade onde esteja estabelecido, para 

que a visão seja multiplicada onde o mesmo existir de forma harmoniosa e dentro dos padrões divinos para 

a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 

Em cada cidade existe somente uma única Igreja Batista Ágape, a qual se expande no perímetro 

urbano estabelecendo Templos de Adoração Ágape, bem como a formação de Núcleos de Assistência 

Espiritual Ágape.  
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Missão 

Uma igreja que nasceu no coração de Deus, para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o 

Mundo.  

Crendo na palavra de Deus, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que 

crer, a Igreja Batista Ágape cumpre sua missão de pregar este evangelho, que transforma vidas pelo poder 

do sangue de Jesus, vertido na cruz do calvário, em todas as cidades onde ela se estabeleça. 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”  Eclesiastes 

3:1. 

 

Visão  

Fomos gerados em Cristo para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, este é o nosso chamado 

espiritual, respaldados pelas preciosas promessas de Deus.  

“Alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, a 

medida da estatura da plenitude de Cristo” Efésios 4:13. 
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Igreja no Estado 

Esta estrutura congrega todas as Igrejas Locais do Estado. O Pastor sobre o Estado tem como função 

orientar e acompanhar os pastores locais submetidos e monitorar seu coordenador administrativo sobre o 

Estado. 

Os Coordenadores são as pessoas da área administrativa que suportarão todo o processo 

administrativo das igrejas do Estado, nos aspectos de cadastros, financeiros, recursos humanos, legais, 

fiscais, capacitação e aquisições. 

Os coordenadores deverão prestar conta de suas mordomias à Administração do MBA, que por sua 

vez estará apto para orientar e auxiliar todos os trabalhos e procedimentos administrativos. 

 

Regional 

Esta estrutura responde por Igrejas conforme definição de regiões, que podem englobar uma região 

de um Estado ou até alguns Estados. Nosso alvo é que as Regionais envolvam partes dos Estados estando 

sob orientação e supervisão do Pastor do Estado. 

Esta divisão visa apenas facilitar o acompanhamento, conforme o crescimento do corpo de Cristo, 

através das Igrejas que vierem a ser implantadas. 

 

Igreja na Cidade 

A IBA será multiplicada para cada capital brasileira como um organismo vivo, sendo o corpo de 

Cristo. Ela se instalará em cada cidade e será pastoreada por um Pastor sobre o Estado.  Sua sede de 

comando estaduais será nas capitais brasileiras atendendo um dos objetivos do plano estratégico deste 

ministério, e estarão debaixo da autoridade do pastor presidente. 

Além da função pastoral é sua responsabilidade autorizar as despesas em consonância com suas 

disponibilidades e implementar as estratégias espirituais em suas localidades. 

 

Templo de Adoração Ágape 

O Templo de Adoração Ágape virão a existir com a expansão para outras regiões onde as tribos 

estejam instaladas na cidade a fim de facilitar o acesso dos membros mais próximos de sua região de 

residência. As ofertas e dízimos devem ser enviados para o templo onde esteja o pastor titular. 
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O Templo de Adoração é o local de celebração de cultos de adoração, Escola Bíblica Dominical, 

trabalhos ministeriais conforme orientação das estratégias espirituais do MBA, atendimento e assistência 

pastoral, Seminário Ágape (SAET), Eventos evangelísticos, celebração de batismo, ceia, casamento e reuniões 

de estudos das Tribos. 

O Templo de Adoração Ágape , que geralmente origina-se do NAAE, face a um número maior de 

pessoa devido ao crescimento da igreja. Mesmo sendo instituída como Templo de Adoração, ela continua 

sendo a igreja da cidade. Todos os acontecimentos e atividades continuam sendo acompanhados e 

autorizados pelo pastor responsável e realizado pelo presbítero designado. 

Templo de Adoração não podem ter programações próprias pois eles apenas constituem parte da 

igreja daquela cidade. 

Responsabilidades  de Um Templo de Adoração: 

 Realizar a coleta de dízimos e ofertas direcionando para a administração da igreja da cidade; 

 Ministrar mensalmente a Ceia do Senhor, por um ministrante autorizado e ungido para tal 

ou pelo pastor/presbítero da Tribo; 

 A realização de batismo nas águas, cerimônias de casamento e fúnebres, devem ser 

ministradas por um dos componentes do ministério pastoral, pastores e presbíteros, da 

cidade; 

 São de fundamental importância o acompanhamento e apoio espiritual e administrativo dos 

TAA. 

 O ministério Casa, respeitando as diretrizes do MBA, está autorizado a sugerir uma 

remuneração e/ou ajuda de custo ao presbítero do TAA, considerando sempre a 

disponibilidade de caixa e a não dependência da I.B.A.  

 O ministério pastoral deve expandir suas atividades através do presbitério sobre a cidade e 

também por meio das tribos e seus respectivos Templos de Adoração Ágape supervisionados 

e liderados pelo pastor da cidade. 

 

Núcleo de Assistência Espiritual Ágape (NAEA) 

Local estabelecido de onde o presbítero de Tribo exerce suas atividades eclesiásticas, e onde 

poderão ser realizados cultos diários com a finalidade de adoração ao Senhor, direcionamentos espirituais e 

suporte evangelístico aos membros da IBA que residem nesta região empenhados na evangelização de sua 

área de tribo. 
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O núcleo passa a ser a base de onde o Presbítero de Área, responsável por uma das 12 Tribos na 

cidade, realiza sua obra de cuidado do rebanho. 

Este local servirá como um escritório (gabinete) de apoio ao Presbítero de Tribos e aos presbíteros 

de apoio, com o propósito de oferecer assistência, atendimento aos membros da IBA residentes na região do 

NAEA e de sua respectiva área geográfica de Tribo. 

Em muitas situações, o trabalho de evangelismo em determinados lugares, podem requerer o início 

de um Núcleo Ágape de Assistência Espiritual. Ali devem acontecer cultos com uma quantidade reduzida de 

pessoas, em locais pré-determinados, sendo dirigido por um presbítero de Tribo voluntário ou pelo pastor 

titular da igreja da cidade. Os trabalhos realizados no NAAE, sempre estarão sujeitos à direção espiritual do 

pastor sobre a cidade. 

Atividades do NAEA: 

 Cultos ao Senhor e pregação da Palavra; 

 Assistência pastoral; 

 Núcleo Evangelístico; 

 Seminário Ágape (SAET); 

 Eventos evangelísticos. 

 

Ministério Batista Ágape (MBA) 

É prerrogativa do Pastor Presidente estabelecer as estratégias para a Igreja Batista Ágape. 

O MBA é a área da IBA responsável em coordenar as estratégias das diversas áreas ministeriais da 

igreja espalhada por todo o mundo, bem como prover o suporte tático, para que estas estratégias sejam 

implementadas. 
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Organograma Espiritual da Igreja Batista Ágape 

Governo Teocrático 

“Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão 

pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens; que naquele tempo estáveis sem 

Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranha às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem 

Deus no mundo. 

Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 

Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação 

que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em 

ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos 

com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 

E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto; porque por ele 

ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 

Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de 

Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da 

esquina.”  Efésios 2:11-20 

A forma de governo que a bíblia nos ensina e que é adotada e praticada pela Igreja Batista Ágape é a 

TEOCRACIA, isto é, Deus está sobre todas as coisas e Cristo é o cabeça da igreja, o governo de Deus através 

dos dons ministeriais consolidados por Jesus Cristos à sua igreja conforme está revelado no livro de Efésios 

capítulo 4. 

1. Deus, o Cabeça de Cristo: Deus é o cabeça de todas as coisas e de Cristo. Ele é a suprema 

autoridade e Dele emana toda a nossa força. Toda benção vem Dele para todo o corpo. Ele é servido 

por todos os membros do corpo.  

“Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é 

anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo.” 1 Coríntios 12:3 

2. Jesus Cristo, o Cabeça da Igreja: Deus constituiu Jesus Cristo como cabeça de toda a criação. Ele é 

o filho de Deus e veio para fazer a vontade do Pai. Por Ele Deus executa todos os seus planos. Ele é a 

plena e expressa imagem do Pai. Jesus é supremo em autoridade e todos estamos abaixo dele. Todo 

o poder foi dado a Ele pelo Pai e, por isso, Ele está acima de todo o corpo. 

“E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja” 

Efésios 1:22 
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3. Os Ministérios de Efésios 4: Foi profetizado pelo profeta Isaías que o governo de Jesus estaria 

sobre os seus ombros:: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará 

sobre os seus ombros” Isaías 9:6a.  

Ombros: Oficiais que Ele mesmo estabeleceu sobre o corpo. Responsáveis pela direção da igreja. 

Quando Jesus ascendeu ao céu, Ele deu dons aos homens (Efésios 4:8). Estes dons, segundo revelado 

em Efésios 4, se manifestam em cumprimento desta profecia como os ombros onde o governo se 

estabelece. É pelos ministérios que Jesus governa a sua Igreja. O Cabeça está acima dos ombros, 

porém os ombros estão acima de todo o corpo. Jesus, pelo Espírito Santo, se manifesta nestes 

homens e os usa para equipar a Sua Igreja. 

“E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como 

pastores e mestres” Efésios 4:11 

 

 

Ministério – Ombros – Governo de Cristo 

É o ministério responsável pela direção de toda igreja. O ministério é responsável pelo ensino da 

Palavra, por exercer o governo espiritual da igreja, alimentar o rebanho com a palavra de Deus, 

supervisionar toda administração da igreja e orientar acerca do uso e utilização dos recursos da mesma. Este 

ministério é presidido pelo “pastor titular ou homem sobre a congregação” e atua vigorosamente na vida de 

oração e espiritual de toda igreja. Participam deste ministério todos os pastores e presbíteros da IBA. 

As responsabilidades deste ministério compreendem: 

 Levar uma vida íntima com Deus e estudo da Palavra. 

 Governar bem a Casa de Deus. 

 Alimentar o rebanho de Deus. 

 Cuidar das vidas dos membros da igreja. 

 Exercer funções sacerdotais nos cultos da igreja. 

 Realizar batismos, casamentos, funerais ou qualquer outra atividade relativa ao ministério. 

 Sustentar e apoiar vários ministérios estabelecidos na igreja. 

 Dirigir as áreas administrativas e espiritual da igreja. 

 

Ministério do Espírito 

“Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” João 4:24 
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O Ministério do Espírito ministra ao espírito de cada membro da Igreja e abrange três dimensões 

espirituais da Igreja: Evangelismo, Louvor e Adoração, Intercessão. Tem como responsabilidade envolver 

toda igreja nestas áreas de relacionamento com Deus. Toda igreja deve estar em obediência ao Senhor e 

intimamente compromissados com esta dimensão ministerial do corpo de Cristo. 

 Evangelismo – O homem precisa ser religado a Deus antes de poder adorá-lo. Este ministério visa 

buscar o perdido e desempenha o ministério da reconciliação. (2 Coríntios 5:18-19) 

 Louvor e Adoração – O homem foi criado para louvor e adoração a Deus. O seu bem estar e vida 

dependem disto. O ministério do Espírito empenha-se em conduzir a igreja, preparando-a para uma 

vida de louvor e adoração. 

 Intercessão – A oração é a chave para o sucesso de todo Corpo. É pela oração que movemos o 

céu em nossa direção. Esse  ministério empenha-se  para que a igreja tenha uma vida ativa de 

oração. 

 

Ministério da Alma 

Mesmo sendo uma nova criatura em Cristo, o crente ainda precisa ser santificado na verdade. Para o 

Ministério da Alma integra o novo crente no Corpo de Cristo, certificando-se de que ele está recebendo o 

alimento espiritual libertando-se das amarras do diabo e recebendo cura em seu interior. 

 Integração – Tem a responsabilidade de integrar o novo convertido na vida espiritual da igreja, 

acompanhando-o até o momento do seu batismo nas águas e encaminhando-o posteriormente ao 

ministério adequado ou desejo de atuação escolhido por ele (a). 

 Renovação de Alma – ministra cura e libertação da alma de cada crente da igreja, certificando-se 

de que esteja sadio espiritualmente para receber o crescimento através da Palavra; zelando, 

portanto, pela saúde espiritual da igreja. Este trabalho é realizado através de ministrações 

individuais, aconselhamento, conduzindo o crente a vitória total sobre o problema enfrentado para a 

glorificação de Cristo através de sua vida. 

 Palavra – É responsável pelo ensino bíblico no corpo através de homens e mulheres que possuam 

o dom do ensino e estejam em íntima comunhão com Deus. Dá apoio a todos os demais ministérios 

no tocante do ensino conduzindo estudos para a Escola Bíblica Dominical (EBD), seminários etc. 

Podem também avaliar e convidar preletores para estarem ministrando em seminários, cursos, 

conferências e outros eventos. 
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Ministério do Corpo 

Cuida das necessidades do corpo físico. A Palavra nos exorta a não destruirmos o templo do Espírito 

Santo (1 Coríntios 3:17), procurando mantê-lo em boas condições de saúde. Além do exercício do corpo, 

cuida também das necessidades materiais e sociais da igreja, visando sempre supri-las e integrar a todos 

através de atividades na área. Principais áreas: 

 Eventos – Responsável pela organização de todas as atividades sociais, esportivas, culturais e 

espirituais que a igreja realizar, tomando todas as providências quanto às necessidades em geral, 

para a realização de acampamentos, convenções, retiros espirituais, jantares, encontros etc. 

 Corpo Diaconal – Responde por algumas das obras sociais da igreja, que atendam às 

necessidades dos santos. Contribui efetivamente em várias atribuições do culto ao Senhor, como nas 

coletas de dízimos e ofertas, Ceia do Senhor, batismos e outras. 

 Projetos Sociais – Os projetos sociais da Igreja serão realizados através da ABBA. 

Ministério do Casa 

A igreja não é somente um organismo vivo espiritualmente falando. É uma instituição jurídica de 

direito, que precisa de representação legal perante as autoridades. O ministério da Casa representa a igreja 

perante as leis vigentes de nossos pais visando uma conduta legal que não comprometa a idoneidade e 

transparência financeira do MBA. Além disto, através da Administração da igreja, supre as necessidades 

financeiras dos ministérios na igreja para que os mesmos desenvolvam suas atividades para cumprimento da 

Visão Ágape. 

 Encarregado Financeiro 

 Comunicação 

 Empreendimentos 

Missão da Igreja 

Dentro do que podemos discernir nas escrituras sagradas os propósitos divinos para sua igreja 

encaixam-se dentro destas quatro dimensões: 

1. Ministrar ao Senhor. (Família Ágape) 

 O propósito maior da igreja é glorificar e cultuar a Deus (Ap 4:11) 

 Glória: luz, brilho, magnificência, excelência. É a presença do Espírito em cada crente. 

 Honra:  avaliação pela qual o preço é fixado. Deferência, reverencia. Aquilo que oferecemos a Ele 

pelo que Ele é, e não pelo o que Ele dá. 

 Poder:  força, habilidade. É o que Ele nos concede para religarmos sua vontade. 

 A Igreja é redimida para ser uma comunidade adoradora (Sl 29:1-2) 
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 O homem foi criado para ser adorador (Jo 4:20-24). Ser adorador é a pessoa que anda debaixo de 

inteira obediência e vive para a glória de dEle. 

A quem devemos adorar? 

o Devemos adorar somente a Deus, todo poderoso. 

o O homem não sabe adorar. Logo criam formas, liturgias e rituais que acabam substituindo ou 

interferindo na verdadeira adoração. (Je 3:15-17 ; 7:7-16) 

o A chave da adoração é: disponibilidade, flexibilidade e ajustabilidade. 

o Se adorarmos de acordo com tradições anulamos a palavra de Deus (Mc 7:1-10) 

Como devemos Adorar: 

o Em Espírito e em Verdade (Jo 4:20-24) 

o Adoração é: honra, reverência, homenagem em pensamento, sentimentos e 

ações. 

o Adoração em Espírito: ser energizado, movido e avivado pelo Espírito. 

o Adoração em Verdade: adorar segundo o modo que Deus pôs em sua palavra. 

o Não se evolvendo com: pornografia, namoro indecente, sexualidade fora de 

casamento, etc. 

2. Ministrar aos Santos. (Tribos) 

 O Segundo propósito para a existência da igreja é edificar-se a si mesma, sendo isto 

feito pela ministração uns aos outros. (Ef 4:9-16). 

 Os santos devem ser edificados na fé (Jd 1-4) 

 Os santos devem ser edificados em caráter e conformidade com a imagem 

de Cristo (Hb 12:10 ; I Jo 3:2) 

 Os santos devem participar da obra do ministério (Ef 4:15,16) 

3. Ministrar aos Pecadores. (Quarteirões) 

 O terceiro propósito da Igreja é ministrar o evangelho ao pecador (Mt 24:14 ; 28:18-

20) 

 A promessa de Deus a Abraão foi abençoar todas as famílias da terra (Gn 

12:1-3) 

 A nossa herança em Cristo é a salvação de todo aquele que crer (Jo 3:16) 

 A nossa missão: evangelizar os povos. (Ser bênção para Campinas, SP, BR e o 

mundo) 

4. Ministrar a conquista sobre Satanás e o seu reino. (Presbitério) 

 A igreja é militante e triunfante (Mt 16:15-20) 
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o A Igreja será vestida com a armadura de Deus (Ef 6:10-20) 

o As portas do inferno não resistirão a igreja. 

 A Igreja possui as chaves do: 

o Reino (Mt 16:19) 

o Conhecimento (Lc 11:51,52) 

o De Davi (Ap 3:10 ; Is 22:21,22) 

 A Igreja liga e desliga (Mt 16:19 ; 18:18) 

 

É impossível adorar a Deus sem conhecer seus desígnios para a Igreja. 

Lembre-se que todos os organogramas definidos e estabelecidos, não tem caráter hierárquico de 

poder, mas sim de servir um ao outro no amor de Jesus Cristo, para que todos cresçam através da edificação 

do Corpo de Cristo, conforme Efésios 4:16. 

“do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa 

operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”.  

  

DEUS 

Cabeça de Cristo 

JESUS 

Cabeça da Igreja 

MINISTÉRIO  

Ombros 

Governo de Cristo 

Espírito Alma Corpo Casa 

Santos 

Missão da Igreja 

DEle emana todo o poder e é Ele quem opera 

tudo em todos. I Co 12:6 

Ele é Senhor sobre todas as coisas. I Co 12:5 

Pelo qual se manifesta o dom de Deus. Ef 4:11 
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Organograma de Serviço da Igreja Batista Ágape 

O Organograma de Serviço é uma demonstração gráfica das atribuições de cada área da Igreja 

Batista Ágape. 

Dessa forma, fica demonstrado, no organograma abaixo, que o governo é exercido pelo Pastor sobre 

as igrejas, assessorado por um Conselho de Anciãos e Conselho Fiscal, sendo que todas as diretrizes 

governamentais são dadas pelo pastor sobre a Igreja, quer sejam de caráter espiritual, administrativo, 

financeiro, jurídico, social e assistencial. A Igreja Batista Ágape é indivisível, independentemente da 

localidade onde a igreja esteja estabelecida, para que a visão dada por Deus, seja multiplicada onde o 

mesmo existir e dentro dos padrões divinos. 

O Ministério Batista Ágape (MBA), conforme já definido anteriormente, é o ministério da Igreja 

Batista Ágape responsável em coordenar as estratégias vividas por nossas igrejas espalhadas por todo o 

mundo, bem como prover o suporte tático, para que estas estratégias sejam implementadas, tendo como 

objetivo final o estabelecimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo.  

 

 

 

 

 

 

Pr. 
Presidente 

Conselho 
de Anciãos 

MBA 

Estaduais 

Regionais 

Igrejas nas 
Cidades 

Igreja Estabelecida 
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Organograma Hierárquico da Igreja Batista Ágape 

O organograma Hierárquico da Igreja Batista Ágape define quais os cargos e posições dentro deste 

organismo vivo e a quem cada pessoa reporta. Este organograma reflete o que vemos na palavra de Deus 

em Romanos 13:1-5. 

As igrejas serão plantadas por Estados, tendo como objetivo estabelecer sua visão em cada capital 

brasileira, do qual o  Pastor exerce o seu ministério sobre o Estado e Coordenador Administrativo, conforme 

demonstrado abaixo. 

A Coordenação Administrativa tem como finalidade principal, dar todo o suporte às igrejas 

localizadas no estado, no aspecto administrativo e financeiro, visando liberar o pastor local e ministérios 

locais para a obra de evangelização e edificação do corpo de Cristo. 

Caberá ao pastor sobre o Estado, executar com os pastores das cidades, todo o planejamento 

espiritual para cada igreja em cidades, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Pastor sobre a igreja (Pastor 

Presidente) nos diversos locais onde a igreja já esteja estabelecida. 

  Igreja Na Cidade 
Igreja Estabelecida  
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Fluxograma Ministerial da Igreja Batista Ágape 

Este Fluxograma é o gráfico que representa o processo do Plano de Ministérios da Igreja Batista 

Ágape, que detalharemos nos próximos capítulos deste manual, os objetivos ministeriais são levados  a 

efeito através de uma estratégia espiritual, estrutura de liderança, fluxograma de trabalho, passos de 

implantação e material de apoio de cada estratégia espiritual da Igreja Batista Ágape. 
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Valores da Igreja Batista Ágape  

 Não somos uma igreja pentecostal por denominação, mas somos  uma Igreja Batista que crê no 

PENTECOSTE  e nos DONS  ESPIRITUAIS. 

 Não nos julgamos uma igreja isolada, mas que se sente parte do Corpo de Cristo, procurando 

viver a doutrina dos apóstolos e não dos homens. 

 Buscamos o amor ágape no Pai, no Filho e no Espírito Santo, para que, ao recebê-lo, o 

coloquemos em prática, empenhando-nos na unidade do Corpo e na visão de sermos uma benção 

para todas as localidades onde estivermos presentes. 

 Uma igreja compromissada com a Palavra de Deus, tendo-a como única regra de fé e prática. 

 O governo de cada igreja será exercido pelo Pastor Titular, assessorado pelo Conselho de Anciãos, 

pastores auxiliares, presbíteros e líderes de cada ministério, tendo sempre Jesus Cristo como cabeça. 

 Embora cada igreja tenha o seu governo local, todas estão submissas e ligadas pelo amor ao 

organismo, Igreja Batista Ágape, assessorada pelo Conselho de Anciãos e MBA, sendo governada, 

portanto, de acordo com as diretrizes espirituais, administrativas, financeiras e jurídicas adotados e 

vividos pela Igreja Batista Ágape indivisível. 

 Esse sistema de governo visa dar unidade na visão, na fé e nos procedimentos em geral, para que 

a mesma seja multiplicada em todas as regiões brasileiras e no exterior, sem extinguir as 

manifestações do Espírito Santo em cada uma delas, através da vida exemplar de Jesus, dos 

pastores, da liderança e membresia em geral. 

 Cada igreja torna-se muito importante nos planos divinos, porque só podemos estar em um lugar 

de cada vez. Faz-se necessário o estabelecimento de igrejas locais, servindo a Deus de tal forma que 

a visão se desenvolva em sua totalidade. As igrejas devem relacionar-se entre si, fortalecendo o 

vínculo do amor em Cristo Jesus. 

 Cada igreja é direcionada financeiramente dentro de um padrão de orçamento que atenda às 

diretrizes financeiras do M.B.A. e supra todas as necessidades da igreja em cada localidade, sem 

qualquer prejuízo às suas atividades.           

 Um ministério cheio do Espírito Santo, consequentemente de discernimento do que é certo e 

errado segundo as Escrituras. 

 Um ministério cheio de amor e responsabilidade no pastorear o rebanho de Deus. 
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Objetivos da Igreja Batista Ágape  

 

 Estabelecer uma igreja padrão neotestamentária em cada capital Brasileira e cidades 

interioranas. 

 Exercer seu governo através dos dons ministeriais entre os irmãos (conforme Efésios 4: 1 - 16), os 

quais são recebidos de Deus e se manifestam para o governo da igreja, para equipá-la para a boa 

obra. É a Trindade envolvida em todo esse processo:  

o Conduzir a igreja à unidade da fé, no mesmo entendimento e na mesma visão; 

o Levar cada membro à maturidade de Cristo;  

o Conduzir à estatura completa da plenitude de Cristo – varão perfeito. 

o “Crescermos na graça e no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo”.  

 Ser um agente da poderosa manifestação do Espírito Santo, até que todos cheguem ao seu 

chamado supremo: “Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a 

boa obra.” (2 Timóteo 3: 17b). 

 Buscar com perseverança o Reino de Deus e o batismo com o Espírito Santo. 

 Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 

 Formar líderes que tenham amadurecimento espiritual e que governem bem a Casa de Deus, 

desempenhando suas funções no amor de Cristo, em humildade e santidade de vida.  

 Equipar os membros para a obra do ministério, integrando-os na seara e tornando-os ativos no 

trabalho, levando-os à uma consciência de corpo e unidade.  

 Criar ministérios que trabalhem para a edificação de cada indivíduo, e que manifestem o poder 

do Espírito Santo em suas atividades diárias. 

 Pregar o evangelho de Jesus Cristo por bairros, em escolas de ensino secular, às autoridades nos 

diversos estabelecimentos públicos. 

 Formar uma equipe forte no ensino da Palavra. 

 Construir uma igreja de jejum e oração, intercessão e guerra espiritual para se obter a cobertura 

do Corpo. 

 Levar cada membro a um compromisso real com Deus, com a igreja e a ser um dizimista fiel. 

 Viabilizar meios para estender os braços evangelísticos da IBA. 
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A TRI – ORDENANÇA BÁSICA DA IGREJA  

 

   

Salvação 

SOZO 

Pregar 

1 

Ensinar 

3 

Batizar 

2 

Mateus 28:19-20 

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo; 

Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 

convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” 
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O SUSTENTO  FINANCEIRO 

Como dissemos anteriormente, o Ministério Batista Ágape é regido pelos princípios e doutrinas 

apostólicas existentes na Palavra de Deus, e , portanto, não poderia ser diferente no que se refere ao 

sustento Financeiro. 

Todo crente deve compreender o sistema financeiro que Deus estabeleceu para a sua igreja. O 

dízimo é o meio pelo qual Deus sustenta Sua obra. Todos os dízimos devem ser trazidos à Casa do Tesouro. 

A visão real espiritual sobre os dízimos e ofertas como sendo parte do sacerdócio divino é 

encontrada na nação de Israel. O dízimo ali foi confirmado pela lei, mas não originado pela lei. Dentro do 

sistema dos dízimos em Israel , vemos o seguinte :  

O Primeiro ou o Dízimo do Senhor (Lv 27: 30-33/ Nm 18:20-21/Ne 10:37-38) 

As onze tribos de Israel entregavam dízimo ao Senhor e estes dízimos do povo, eram entregues à 

tribo sacerdotal dos Levitas, pois eles receberam terras por herança, mas foram mantidos pelos dízimos do 

povo, isto é, onze tribos entregavam para o sustento de uma. Os levitas também deviam dizimar ao Senhor, 

isto era chamado “ Dízimo dos Dízimos“, pois os levitas eram os responsáveis pelos serviços espirituais dos 

sacerdotes , que recebiam os dízimos para os seus sustentos. Na Nova Aliança a igreja é sustentada pela 

fidelidade de seus membros, o corpo de Cristo, na entrega dos dízimos e ofertas. 

O Segundo Dízimo (Dt 12:5-18 e Dt 14: 22-29) 

 O povo de Israel entregava o dízimo de todo o aumento que Deus concedia a cada ano . Se alguém 

usasse este dízimo para si mesmo, deveria pagar 20%  ou 1/5 de juros ao Senhor, por ter usado o dinheiro 

Dele . Este segundo dízimo era para o indivíduo e sua família cobrirem as despesas das festas nacionais. Este 

era entregue para o desenvolvimento espiritual do homem e de sua família e correspondia à décima parte 

de suas sementes do campo. Em Deuteronômio 12: 28 e 29 , vemos a ligação com o bem estar da família e a 

relação com a vitória sobre os inimigos. “ Guarda e cumpre todas estas palavras que hoje eu ordeno, para 

que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos 

do Senhor teu Deus, quando o Senhor eliminar de diante de ti as nações. Existe uma correlação entre a 

entrega dos dízimos e ofertas com vitória sobre os inimigos. 

O Terceiro Dízimo (Dt 14:28-29 e Dt 26: 12-15) 

A cada três anos, um décimo da prosperidade de cada indivíduo durante aquele período, deveria ser 

entregue para o Levita, o estrangeiro, os órfãos e para as viúvas. Eram separados, santificados e deixados 

para os necessitados acima, afim de que não fossem esquecidos. Era como se fosse um fundo de reserva 

para as pessoas necessitadas. Esta prática também era vivida pelos cristãos do Novo Testamento, conforme 

1 Timóteo 5:7-13 ; Atos 11:29-30 ; 2 Coríntios 9 e Romanos 15:26. 
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Atenção ao versículo de II Coríntios 9:9, este verso está relacionado com Deuteronômio 26:13 que 

diz: “como está escrito...”. Esta frase se refere ao que está em Deuteronômio isto nos ajuda a crer que o 

dízimo e ofertas estão relacionados ao sacerdócio e não a lei. Eles são entregues ao Senhor e está 

diretamente ligado a justiça de Deus permanente na vida dos seus escolhidos. (Veja o verso II Coríntios 9:12-

13). 

O Dízimo dos Dízimos (Números 18:25 a 32) 

Não somente as onze tribos dizimavam para os Levitas ou Tribo Sacerdotal, mas também os Levitas 

entregavam o dízimo dos dízimos, demonstrando que também os ministros eram ordenados a oferecer os 

dízimos, tanto quanto o resto do povo. Visto que os pastores de hoje, como levitas, são liberados por Deus a 

viverem das ofertas e dízimos entregues na Igreja, da mesma forma, são ordenados por Deus que lhes  

entreguem os dízimos e ofertas. Desta forma todos os pastores e líderes que vivam do tesouro de Deus 

devem ser dizimistas fieis. 

As Ofertas      

Os israelitas além dos dízimos entregavam também suas ofertas. O segredo desta liberalidade era a 

benção do Senhor. De acordo com a bíblia, o adorador que não entrega o dízimo está roubando a Deus, pois 

o mesmo já pertence ao Senhor. Se o adorador entrega o dízimo e não a oferta, na realidade ele não está 

dando nada ao Senhor, pois o dízimo já é dEle. As ofertas são, portanto, as dádivas voluntárias que 

expressam nosso amor por Deus. O adorador e suas ofertas são inseparáveis. Logo, as ofertas vão além do 

dever. Ela é fruto de nossa adoração e amor ao Deus verdadeiro.  

O Sustento Financeiro da Igreja Batista Ágape e do Ministério Batista Ágape 

Assim como as igrejas são sustentadas pelo dízimo do povo ao Senhor, a IBA também será 

sustentada pelo envio mensal dos dízimos dos dízimos, 10% sobre todas as entradas não dizimáveis, 

acrescido de 2,5% da mesma base de cálculo para o sustendo do MBA e 5% também das entradas não 

dizimáveis para o fundo de cooperativa. 

Mais detalhes sobre os procedimentos de envio no Manual Administrativo do MBA. 
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MEMBRESIA 

O corpo de membros da IBA é composto por todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo e 

fazem parte da igreja em qualquer uma das localidades onde a igreja tenha sido estabelecida. 

A Igreja Batista Ágape recebe como membro da sua comunidade eclesiástica toda e qualquer 

pessoa, que professe publicamente sua fé em Cristo Jesus, como Filho de Deus, e seu credo em sua morte e 

ressureição, como único caminho para a remissão de pecados, tendo aceitado como único e suficiente 

Salvador pessoal e cumpra a ordenança bíblica do batismo nas águas, bem como aquele que se proponha 

prestar fidelidade a Deus, a Igreja e a ambos nos ensinamentos apostólicos bíblicos. 

Uma vez apto a tornar-se membro, a sua aceitação concretizar-se-á por meio de uma das 4 (quatro) 

formas abaixo: 

1. Batismo  

2. Carta de Transferência – pessoa que esteja em plena comunhão com Deus em outra igreja 

evangélica e que entrega a IBA carta de transferência de sua igreja de origem. 

3. Aclamação – pessoa que esteja em plena comunhão com Deus de outra igreja evangélica que por 

razões específicas não concedem carta de transferência para a IBA. 

4. Reconciliação – pessoas que já foram membros de igreja evangélica e se desligaram por algum 

motivo, e desejam retornar a congregar na IBA, trazendo consigo um testemunho verdadeiro de 

arrependimento profundo daquilo que foi o motivo do afastamento da Igreja. 

 

As Responsabilidades dos Membros na Igreja Local 

A vida cristã é feita de compromissos e responsabilidades. A bíblia está repleta de orientações, as 

quais chamam o crente para uma vida dinâmica de compromissos e responsabilidades. Relacionamos 

algumas responsabilidades que Deus espera de nós: 

1. Batismo Nas Águas  

Todo crente para ingressar na igreja deve ser batizado nas águas.  Este batismo é o testemunho vivo 

de Cristo operando a salvação em sua vida. O batismo é o meio de entrada de todas as pessoas na igreja, 

quando são salvas pelo grande amor de Deus (Marcos 16:16 – Atos 2:38 – Romanos 6:3 e 4 Gálatas 3:27). 

2. Vida Íntima Com Deus 

Os nossos relacionamentos na igreja, dependem de nossa vida íntima com Deus. Toda pessoa, 

membro da igreja, deveria se conscientizar de que o que ela vive lá fora, afeta diretamente a comunhão do 
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Corpo de Cristo. A vida de oração devocional é fundamental para o crescimento e intimidade do crente com 

Deus (Mateus 6: 6 a 15). Cada um deve buscar o Senhor com amor e devoção. 

3. Amor aos Irmãos  

Amar os irmãos é um mandamento importante deixado por Jesus. Cada um deve amar os irmãos da 

igreja. O amor é indispensável para uma perfeita unidade e comunhão. 

4. Fidelidade Nos Dízimos e Ofertas  

O crente deve ter consciência de que os dízimos são do Senhor e devem ser trazidos à Casa do 

Tesouro. As ofertas são voluntárias e devem ser dadas por convicção de que as mesmas são colocadas nos 

nossos corações pelo Espírito Santo. Quando não entregamos os dízimos e ofertas ao Senhor, nos tornamos 

pesados aos irmãos, pois usufruímos o que a igreja oferece, mas não contribuímos com as despesas que tais 

serviços geram.  

5. Obedecer Aos Pastores e Líderes 

Todo membro da igreja deve obedecer aos seus líderes. Isto faz parte do chamado cristão: amar os 

pastores e orar por eles. Todo ato de desobediência é rebeldia e deve ser evitado a todo custo.  

6. Participar Nos Ministérios  

A obra de Deus compreende tudo aquilo que podemos fazer em prol do Seu evangelho e ajuda cristã 

aos irmãos. Se dividirmos as cargas, elas se tornam mais leves para todos. Por isso cada um deve se envolver 

numa obra ministerial da igreja. Tais ministérios redundam para o crescimento do Reino de Deus. 

7. Participar da Ceia do Senhor  

A ceia do Senhor é uma das ordenanças para a igreja e de fundamental importância para a 

comunhão dos santos. 

8. Participar dos Cultos 

Disse o grande rei Davi: “Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor” (Salmo 122:1). 

Esta deve ser a atitude de todo o crente, ter alegria em ir a Casa de Deus. Os cultos são manifestações 

coletivas de alegria e adoração a Deus. O membro da igreja deve sempre estar presente aos cultos. É na 

adoração ao Senhor que nos tornamos semelhantes à Cristo. 

9. Participação nas Assembleias da Igreja 

Somente os membros batizados e devidamente registrados como tal, podem confirmar e apoiar seus 

líderes nas assembleias da igreja, tendo, portanto o direito de confirmação e apoio. 
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As responsabilidades da Igreja para com os membros  

Assim como os membros tem responsabilidades e deveres para com a igreja , da mesma maneira a 

igreja tem para com a sua membresia, ou seja : 

1. Amor 

Todos os membros, sem exceção devem buscar o amor mútuo, e cabe à igreja ensinar, incentivar e 

demonstrar essa atitude para com cada um, não somente transmitindo a Palavra de Deus , mas vivendo-a e 

dessa forma cumprir o mandamento que Cristo nos deixou : “ Um novo mandamento vos dou : Que vos 

ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis”. 

2. Oração 

Todos os membros devem ser conduzidos a estarem orando e intercedendo uns pelos outros, pois 

essa atitude gera mais amor e melhor relacionamento entre a membresia. 

3. Crescimento Espiritual  

O crescimento de cada membro é o alvo e a razão de nossa existência como igreja. Este crescimento 

não acontece casualmente. Assim como todo corpo físico precisa de alimento para o seu aumento, também 

o corpo espiritual. O alimento espiritual do crente é fazer a vontade de Deus, isto é, conhecemos a vontade 

de Deus pela Palavra e alimentamos o nosso espírito fazendo a vontade Dele que está revelada em Sua 

Palavra. Foi assim que Jesus disse: “a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou 

para fazer a sua obra”. Por isso, a igreja deve preocupar-se em ter um sistema de ministérios, onde cada 

membro possa executar, pela fé, obras para o Senhor, conforme seus dons e talentos. 

4. Ensinar a Palavra de Deus 

Conforme já falamos anteriormente, a bíblia é a única regra de fé e prática do M.B.A. , razão pela 

qual deve ser ensinada a toda a membresia , independentemente de idade, para que através do ensino, o 

Espírito Santo vá operando na vida de cada um e trazendo edificação , unidade na fé , fortalecimento, 

socorro e laços de fraternidade, que são relacionamentos em que os irmãos se abençoem mutuamente. 
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Calendário anual de Atividades da Igreja 

É um excelente instrumento de trabalho, tanto para o pastor como para os líderes de ministérios, 

por se tratar do planejamento antecipado de todas as atividades anuais da igreja. Cada líder de ministério 

deve elaborar o calendário, o planejamento estratégico e financeiro de cada ministério para o próximo ano. 

Estas reuniões devem ser organizadas pelo líder do ministério Família Ágape e a sugestão é que se 

inicie no mês de Setembro e seja finalizado até final de Novembro.  

Além da aprovação de cada evento, se fazem necessários a aprovação da programação, preletores e 

planejamento financeiro de cada programação pelo Pastor Local e pelo Financeiro. A intermediação deverá 

ser feita pelo ministério Família Ágape, entre, líderes de ministério e ministério pastoral. 

É importante que cada líder de ministério, elabore o calendário de atividades do seu ministério, 

juntamente com seus liderados, envolvendo-os nas decisões que vierem a ser tomadas. 

A liderança e o ministério pastoral devem receber uma via do calendário. É muito importante que os 

ministérios, líderes e equipes de modo geral, apoiem uns aos outros para que os eventos e as programações 

atinjam os objetivos esperados.  

Existem algumas datas que já são pré-determinadas e definidas para uma programação única e que 

não devem ser esquecidas por nenhuma igreja. São elas : 

15 Fevereiro Aniversário de fundação da IBA 

Fevereiro ou Março                Retiro Espiritual  -  carnaval 

Abril Culto de Páscoa 

Maio/Junho Festa da Comunhão Ágape 

2º Domingo de Maio               Comemoração do dia das mães 

2º Domingo de Junho             Dia do Pastor 

Julho EBF - Escola Bíblica de Férias 

2º Domingo de Agosto            Comemoração dia dos Pais 

Setembro Encontro Ágape Brasil 

Retiro de Pastores 

2 º Domingo de Dezembro     Dia da Bíblia 

Dezembro Culto de Natal 

31 de Dezembro                      Culto de Ação Graças/ Ceia Confraternização 
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Algumas programações regulares ministeriais sugeridas: 

 Primícias de Oração 

o 1º Domingo do Mês – Pais Intercessores, Filhos Vencedores 

o 1º Semana do Mês – Primícias de Oração 

 Vigília de Oração – Última Sexta do Mês 

 EBD – Escola Bíblica Dominical – aos domingos das 09h00 às 10h00 

 Culto de Louvor e Doutrina – Domingo das 10h15 às 12h00 

 Culto de Louvor e Evangelismo – Domingo das 19h00 às 21h00 

 Culto de Oração – Terça das 20h00 às 22h00 

 Culto de Jovens e Adolescentes – Sábado às 20h00 

 SAET 

 Turma Ágape  

 

  

  



 

Versão 1.0_Setembro 2014 32 
 

Ministérios 

Uma das maiores dificuldades entre os cristãos de hoje é diferenciar obra e ministério. Uma 

certamente não é a mesma coisa que a outra. Obra complementa o ministério que temos perante o nosso 

Pai celestial. Porém, obras não é ministério. A confusão entre ambas tem sido a causa de muitos 

desentendimentos entre líderes e irmãos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Se perguntarmos aos cristãos em geral, qual é o ministério de cada um, certamente ouviremos 

muitas respostas semelhantes a esta: é cantar no coral, louvor, diaconato, berçário e etc. Todos esses 

“chamados ministeriais” na verdade são as obras que realizamos. As respostas então seriam erradas porque 

as pessoas não entendem a diferença entre obra e ministério. Isto gera confusão e desentendimentos 

dentro da igreja, atrapalhando o bom andamento do trabalho na casa de Deus. Tiago nos ensina que 

“porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta” (Tiago 2:26). 

A fé sem obras é morta. O ministério sem obras é morto. Tudo o que recebemos de Deus vem por meio da 

fé. A fé é o poder liberado pela concordância entre o Espírito de Deus e a nossa mente. Logo, a obra é um 

produto dispensado pelo poder da fé. Paulo escrevendo aos Efésios disse claramente que Jesus deu dons aos 

homens para que os mesmos fossem aperfeiçoados para a obra do ministério. Se uma é complemento da 

outra, logo, o ministério e obra são duas coisas distintas. Eu posso ter obra sem ministério, porém, não 

posso ter ministério sem obras. Para isso, temos que entender bem o que é ministério e obra. 

Definição de Obra 

Obra (gr. ergon) é o trabalho despendido na realização de algo. Labuta (como uma ocupação ou 

esforço), uma ação, um feito. Podemos dizer então que obra é todo esforço ou ação que requeira a 

utilização do corpo para realizá-la. A concretização da tarefa. Exemplos de obra seriam cantar no coro, 

trabalhar no berçário, fazer parte da recepção da igreja, etc. Poderíamos citar muitos outros exemplos. 

Outra definição que poderia ser usada para obra é de transferir o que está revelado no espírito para o 

mundo físico. Para realizar uma obra, a pessoa não precisa estar em comunhão com o Senhor. Qualquer 

pessoa pode tirar uma manhã para separar alimentos para serem distribuídos aos necessitados, mas isso não 

quer dizer que ela esteja realmente se importando com o real estado dessas pessoas. Esta obra é 

semelhante à palha. Pessoas de outras religiões também realizam obras, mas elas vêm do coração de Deus? 

Elas glorificam a Deus? São boas obras, mas não são obras do ministério. 

Definição de Ministério 

Ministério é o serviço que realizamos para o senhor Deus. O uso do nosso corpo não é mais 

importante aqui. O nosso espírito é o agente desta comunhão. O ministério (gr. diakonia) é serviço, é 

atender (como um servo, um garçom). É uma ajuda oficial, um serviço de diaconato. Perceba que existe uma 
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diferença crucial entre obra e ministério. O ministério é buscar comunhão com Deus, ouvir suas instruções, 

amá-Lo, adorá-Lo, estar a sós com Ele, ter íntima comunhão com Ele. Se isso ocorre, certamente este 

ministério se manifesta em nossos relacionamentos com os outros. O ministério é, portanto, amar os meus 

irmãos, ser manso com meus irmãos, ser paciente com eles, buscar a paz com eles, enfim, ministério é 

manifestar o fruto do Espírito entre os irmãos. 

O trabalho dentro do ministério é de serviço. Sob essa premissa, não basta, por exemplo, 

simplesmente pegar uma criança e cuidar dela no berçário. A pessoa precisa também tratar bem da mãe, 

com amor. É servir, trocar a fralda, alimentar, ajudar no que for possível, se esforçar para que a pessoa sinta-

se amada e bem servida. Esse princípio se aplica a todo e qualquer ministério da igreja. Estamos nos 

ministérios para servir e não para sermos servidos. É lamentável vermos pessoas crentes que, em nome de 

uma suposta excelência de ministério, tratam tão mal as pessoas a quem elas dirigem. Atitudes como, “eu 

estou fazendo um favor aqui, logo, se não está feliz o problema é seu”. O ministério vem primeiro e depois a 

obra. O ministério é amar a Deus e servi-Lo com obediência aos líderes, ser amável com os irmãos e 

companheiros de ministério. A obra é cantar, pregar, recepcionar, limpar, montar o som, tocar, etc. Veja que 

todos nós temos o mesmo ministério e realizamos obras diferenciadas. Todos os que trabalham na igreja 

têm a mesma responsabilidade de buscar a Deus e receber Dele instruções claras de como devem 

desempenhar suas obras.  

Características do ministério da IBA: 

A característica da IBA deve seguir o conceito espiritual de Ministério baseado na palavra de Deus. 

No capítulo 15 de Romanos podemos ver claramente estes princípios nos quais fundamentamos nossa visão 

de ministério e obras. 

A primeira instrução do capítulo é esta: “Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas 

dos fracos, e não agradar a nós mesmos” (Romanos 15:1). O nosso ministério não é agradar a nós mesmos, 

mas servir ao próximo. Esta é uma atitude de quem está forte no Senhor. Isto acontece com aqueles que 

estão em comunhão e intimidade com Deus, querendo sempre agradar ao Pai Celestial. Essa pessoa suporta 

ofensas, falsos testemunhos, pessoas falando mal dela, falhas dos outros, entre outras coisas, tudo por amor 

a Deus.  

A obra da edificação acontece quando amamos uns aos outros. “Portanto cada um de nós agrade ao 

seu próximo, visando o que é bom para a edificação” (Romanos 15:2). Há um poder sobrenatural liberado 

quando a pessoa procura não agradar a si mesmo. É tempo de entendermos que é Deus quem edifica a sua 

casa e não as pessoas. Somente quando uma pessoa está debaixo de obediência a Palavra de Deus é que ela 

libera o Espírito para a edificação. É como funciona o perdão. Quando perdoamos, permitimos que a outra 
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pessoa seja liberta para o crescimento espiritual. Uma pessoa só pode agradar a outra se ela tiver um 

coração pronto para perdoar as ofensas direcionadas a ela. 

As escrituras nos revelam que devemos sempre amar os outros. “Porque também Cristo não se 

agradou a si mesmo; antes, como está escrito: As injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim”  (Romanos 

15:3). Imagine se Jesus tivesse agido segundo as atitudes dos discípulos, dos líderes religiosos da época ou 

do povo em geral. Este era o ministério de Jesus,  ser crucificado pelas mesmas pessoas que o aplaudiram e 

o injuriaram; De buscar o Pai antes de o sol nascer; O ministério de amar as ovelhas perdidas da casa de 

Israel. O ministério de Jesus se completou com a obra da cruz.  

Deus se agrada de vidas que amam o próximo e os coloquem antes de suas próprias vontades. “Pois 

tudo quanto, outrora, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela 

consolação das escrituras, tenhamos esperança” (Romanos 15:4). Muitos de nós ainda queremos fazer 

obras, movidos pelo reconhecimento dos outros. São incentivados pelos elogios que recebem. Porém, a 

Bíblia não nos ensina assim. O ensino que ela nos passa é que devemos amar e respeitar os outros e receber 

os agravos que porventura são direcionados contra o que realizamos. Por que tem que ser assim? Porque 

precisamos de paciência e consolação das escrituras e não, necessariamente, da gentileza e boa educação 

dos outros. “Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os 

outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e à uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo” (Romanos 15:5-6). Deus deseja nos fazer crescer em espírito. Isso vai acontecer quando 

tivermos o mesmo sentimento de Jesus uns para com os outros. É assim que glorificaremos a Deus. Nosso 

ministério é amar a Deus e aos irmãos incondicionalmente. A nossa obra é ocupar-nos nas várias atividades 

que promovam a manifestação do nosso ministério. 

O grande ministério da igreja é acolher uns aos outros em amor (Romanos 15:7). Cristo nos acolheu 

para a glória de Deus. A importância disto no reino espiritual é grandiosa. Se Cristo não tivesse nos acolhido, 

certamente não poderíamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. 

Outro ensinamento importante está no livro de Romanos 15:8. Jesus Cristo foi constituído o ministro 

da circuncisão em prol da verdade de Deus. Em outras palavras, o ministério Dele é desligar os pecados que 

ainda reinam em nossas vidas. Esta obra é realizada através dos filhos dentro dos quais Ele vive. Ele realiza 

esta obra através de nós. Logo, nosso ministério é estarmos em comunhão com Jesus Cristo e a nossa obra é 

liberar o seu Espírito através de nossas ações de acolhimento aos outros. Se não fizermos isso, o Espírito 

pode ser extinguido em nossas vidas (I Tessalonicenses 5:19). O nosso ministério perante Deus é reconciliar 

não imputando aos homens suas transgressões e a nossa obra é pregar a Palavra. “Ora, tudo provém de 

Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a 
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saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas 

transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação” (II Coríntios 5:18-19). 

O mais importante é o amor fraternal. Por isso Paulo afirma assim: “... por causa da tua comida, não 

faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu” (Romanos 14:15). Eu não posso colocar o meu prazer e 

liberdade acima do meu irmão. Fazer isso não é bom aos olhos de Deus “não seja vituperado o vosso bem” 

(Romanos 14:16). Não impeça o bem. Receba a fraqueza do irmão e respeite-o por amor do Senhor Jesus. 

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” (Romanos 

14:17). A alegria de um crente não deve residir em que ele possa viver livremente sem se importar com o 

seu próximo. Sua alegria deve se apoiar na paz com os irmãos. Questões doutrinárias não edificam os 

irmãos. O importante é vivermos em unidade e amor uns com os outros. 

Toda a nossa vida de crentes consiste em agradar a Deus. Quando nascemos de novo em Cristo 

Jesus, morremos para os desejos da carne. Nossas prioridades não devem ser para a satisfação dos nossos 

desejos próprios e sim dos de Jesus. “Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável à Deus e aprovado 

pelos homens” (Romanos 14:18). Estaremos aprovados pelos homens porque não entraremos em disputas, 

porque estamos em obediência a Deus. Se fizermos o contrário, estaremos destruindo a obra de Deus. 

Quando alguém despreza e desrespeita a fraqueza do seu irmão, está realizando uma obra contrária a de 

Deus. “É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha 

a tropeçar” (Romanos 14:21). O ponto importante não é fazer coisas e sim amar e respeitar o nosso irmão 

mais fraco. 

Tudo é uma questão de fé procedente de uma consciência pura. As coisas impuras são impuras para 

aqueles que as julgam impuras (Romanos 14:14). Veja o ensino: “A fé que tens, tem-na para ti mesmo 

perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova” (Romanos 14:22). O que 

se aprova é ou não aprovado por Deus e não pelo seu irmão. A nossa fé tem que proceder da palavra de 

Deus. Mesmo que eu aprove algo, ainda assim tenho que respeitar aquele mais fraco na fé. Esta atitude é 

divina e agrada ao coração de Deus. Uma pessoa não deve assistir determinado programa de TV, não porque 

alguém o condene e sim pelo que a consciência aprova ou desaprova. Quando eu faço o que desaprovo eu 

peco perante o Senhor. Porém, quando eu faço o que meu irmão condena eu não estou em pecado a menos 

que venha a ofendê-lo na prática de minha liberdade. 

Uma última questão a ser abordada tem a ver com as nossas ações em geral. O que eu faço procede 

de fé ou não? Tudo o que não procede de fé é pecado. Esta é uma afirmação muito forte e extremamente 

radical. Porém, não deve ser desprezada. Ninguém nunca quer admitir que o seu procedimento seja pecado. 

Isto sugere que tanto a fé como o pecado são resultantes de comunhão com luz e trevas, com o Espírito 
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Santo ou com demônios. Os fortes são as pessoas que vivem, em amor a Deus e procuram zelar por Sua 

Palavra. Os fracos são aqueles que a quebram e aprovam coisas erradas. 

Como dissemos no começo deste estudo, as nossas atitudes é que contaminam. O amor é uma 

atitude divina. A pessoa prefere honrar a Deus e não ofender o seu irmão acima de qualquer circunstância. O 

mais importante é o amor. Vamos nos preparar para receber os mais fracos em amor e humildade no 

Espírito Santo. 
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Planejamento Espiritual MBA  

Com a finalidade de que esta autoridade hierárquica produza a unção necessária, para formação da 

igreja segundo o coração de Deus, o Senhor nos concedeu o direcionamento de organizar o trabalho do 

Ministério Batista Ágape em duas dimensões: Ministérios Espirituais Internos, que equipam os filhos de Deus 

para toda a boa obra, e Ministérios Espirituais Externos, que dão o cumprimento do grande propósito de 

Deus para sua igreja de revelar seus mistérios, e pela Igreja vencer principados e potestades dos ares. 

Ministérios Espirituais Internos 

Os Ministérios Espirituais Internos tem como função cuidar do corpo através dos princípios 

revelados na Palavra para a igreja. Os objetivos centrais destes ministérios são de: 

 Edificar e equipar para a obra; 

 Equipar as vidas para o sacerdócio;  

 Viver uma igreja viva. 

Dentro dos Ministérios Espirituais Internos, estão as quatro bases de sustentação dos ministérios da 

Igreja Batista Ágape: Espírito, Alma, Corpo e Casa. É através destas dimensões que os ministérios são 

subdivididos, de acordo com a atuação de cada um, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo segundo 

fluxograma a seguir: 

 

Igreja Edificada e bem equipada para a obra 

Abençoar o mundo 



 

Versão 1.0_Setembro 2014 38 
 

 

Cada uma dessas quatro bases terá um Coordenador, que será responsável pela organização dos 

ministérios que estiverem sob ele. Dentro das estruturas ministeriais poderão ser introduzidas outros 

subministérios que venham abençoar, ou melhor, se adaptar à realidade de cada Igreja Batista Ágape local. 
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Organograma Ministerial 

Espírito 

 Evangelismo 

o Profissionais com Deus 

o Turma Ágape 

o Capelania 

o Artesanato 

 Ministério de Louvor e Adoração 

o Coral 

o Louvor Congregacional 

o MILAD 

o Teatro 

o Orquestra 

o Som 

 Intercessão 

 Intercessão 

 Ministério do Altar 

Alma 

o Discipulado 

o Integração 

o Recepção 

o Infantil 

o Berçário (0 a 2 anos) 

o Semente Ágape (3 a 10 anos) 

o Liga (Pré Adolescentes e Jovens) 

o Pré Teens  ( 11 e 12 anos) 

o Liga Teen (13 a 16 anos 

o Liga Jovem ( a cima de 17 anos) 

o Ministério dos Homens 

o Casais 

o Noivos 

o Jovens Casados 

o Casais Intercessores 
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o Moriá (viúvos, separados, divorciados, solteiros adultos) 

o Renovação de Alma 

o Palavra 

o EBD 

o Efatá 

o Conferências e Seminários 

 

Corpo 

o Eventos 

o Diaconato 

o Projetos/Eventos Sociais 

Casa 

o Encarregado Financeiro 

o Comunicação 

o Suporte Ministeriais 

o Empreendimentos 
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Ministérios Espirituais Externos 

Dentro dos Ministérios Espirituais Externos, encontram-se as dimensões bíblicas para o fim espiritual 

da existência da Igreja:  

1. Conquista de Quarteirões (Pregar o Reino); 

2. Tribos (Edificar os crentes); 

3. Presbitério (Dominar Satanás e suas hostes malignas); 

4. Núcleo Evangelístico (Pregar o Evangelho); 

5. Família Ágape ( Ensinar e discipular os novos convertidos). 

 

 

Assim como os Ministérios Internos, o externo também é estabelecida pelo mesmo modelo de Jetro, 

mencionado em Êxodo 18:21: “E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens 

de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de 

cinquenta, e maiorais de dez.”. Líderes de 1000, 100, 50 e 10. Cada estrutura espiritual do sistema visa levar 

adiante os trabalhos da igreja dentro da visão espiritual vivida pela IBA.  

Por meio do organograma acima, submetido ao Ministério Espiritual Externo e Interno encontra-se o 

elo da integração entre as duas Dimensões Ministeriais. Família Ágape dará o suporte e a integração entre os 

ministérios internos e externos, e o ministério pastoral como veremos mais adiante no item Família Ágape. 
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 Nos próximos capítulos será apresentado com mais detalhes cada Ministério Espiritual 

Externo, seus objetivos, visão espiritual, estrutura de liderança, fluxograma de trabalho, como implantar a 

visão em sua cidade, formulários necessários e materiais de divulgação. 

Cada estretégia deste ministério deverá ser aplicada em todas as cidades onde houver uma Igreja do 

Ministério Batista Ágape 

Juntamente com este manual, segue os seguintes DVD´s: 

1. Explanação da Visão pelo Pr. Roberto; 

2. Formulários e Materiais para Divulgação; 

3. Curso dos Líderes de 10 das Tribos. 

  

Deus 

Cristo 

Pastor 
Presidente 

Ministérios 
Internos 

Espírito Alma Corpo Casa 

Ministérios 
Externos 

Núcleo 
Evangelístico 

Presbitério 
sobre Tribos 

Líder de 
Tribos 

Presbíteros 
Voluntários 

Conq.  de 
Quarteirões 

Visão Família 
Ágape 



 

Versão 1.0_Setembro 2014 43 
 

Uma Palavra do MAC – Ministério Ágape de Comunicação 

Nos próximos capítulos serão apresentados cada um dos braços desta visão, como implementar na 

sua igreja e a apresentação de alguns formulários e material de divulgação. 

Caso a igreja local entenda ser necessário qualquer material de divulgação, deve contatar o MAC 

(Ministério Ágape de Comunicação) em Campinas-SP. 

Juntamente com este Manual de Implantação segue um Kit com 07 DVD´s com o seguinte conteúdo: 

 04 DVD´s de apresentação da Visão Excelência por Cristo pelo Pr. Roberto. 

 02 DVD´s com o treinamento para os Líderes de 10 das Tribos (ver capítulo Tribos) 

 01 DVD contendo os materiais de apoio apresentado neste manual. 

Os logos e formulários contidos no DVD devem ser utilizados na sua forma original sem sofrer 

nenhuma modificação de cor, tamanho entre outras alterações. Caso necessitem de alguma arte com uma 

resolução maior favor contatarem o MAC em Campinas-SP. 

Agradecemos a compreensão e apoio com este ministério que tem como objetivo de manter uma 

qualidade de excelência em todas as igrejas Batista Ágape do mundo. 
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Sistema Espiritual para os Ministérios da IBA 

O desejo de Deus para a Igreja. 

Deus deseja que a Igreja do Senhor Jesus Cristo opere dentro do que Ele planejou para ela, com 

ordem, onde cada ministério exerça:  

o Suas responsabilidades (Chamado de Deus); 

o Sua autoridade (Unção de Deus); 

o A necessidade de acompanhamento - Gálatas 2.14   (supervisão em amor); 

o A necessidade de prestação de contas - Atos 14.25-28 (relatórios). 

Para que isso aconteça é necessário a existência, de um sistema espiritual onde ocorra o 

envolvimento de todos na obra, trabalhando dentro dos padrões e princípios da Palavra de Deus, cada um 

desempenhando seu dom na edificação do corpo. 

 

A operação da Igreja através dos ministérios. 

 
O sistema espiritual flui em torno de relacionamentos. Em Efésios 4.15 e 16, diz: “Antes, seguindo a 

verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado, 

e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento 

para edificação de si mesmo em amor”. 

Os relacionamentos devem acontecer em bases bem definidas: 

o De responsabilidade; 

o De comunicação; 

o De desempenho da função. 

Cada pessoa desenvolvendo a obra nos respectivos ministérios deve estar pronta para servir ao 

próximo, como se estivesse servindo a Deus. O relacionamento com Deus se reflete no corpo através das 

ministrações dos dons uns na direção do outro. 

Os relacionamentos que passam a existir entre as pessoas, visam atingir os objetivos ministeriais e 

promovem constantemente a mutualidade, isto é, servir, amar e abençoar um ao outro, exatamente como 

recomenda a Palavra: 

“... Que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei” João 13.34. 

“Não nos julguemos mais uns aos outros; pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou 

escândalo ao vosso irmão” Romanos 14.13. 
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“Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus” 

Romanos 15.7. 

“ Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam” Romanos 

16.16. 

“Não nos deixemos nos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos 

outros” Gálatas 5.26. 

“Porque vós irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da liberdade para dar ocasião à 

carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor” (Gálatas 5.13). 

Quase todos os livros do Novo Testamento falam sobre os mandamentos de relacionamento para 

serem cumpridos uns com os outros, isto é, a prática de ações mútuas, cada um servindo ao próximo com 

alegria. 

 

O Sistema Espiritual 

A visão que Deus deu à Igreja Batista Ágape é de um sistema espiritual fundamentado na palavra de 

Deus e que tem sua estratégia de funcionamento no que Jetro, sogro de Moisés, aconselhou Moisés por em 

prática segundo Êxodo 18.17-25. É uma ferramenta poderosa que tem como alvo: 

A - Alimente (João 4.34); 

M – Mobilize (2 Coríntios 9.8 e Colossenses 1.10); 

E - Edifique (Efésios 4.16). 

Não é um sistema de poder, de mandar, mas de servir. Isto possibilita realizar as obras de Deus 

através da graça que nos é dada pelo Senhor. Não podemos apenas ver o reino, temos que entrar nele. O 

crescimento de cada membro é o alvo e a razão da nossa existência como Igreja e não acontece 

casualmente. 

O sistema que passaremos a apresentar visa colocar todos os membros dentro dos ministérios da 

igreja proporcionando o mesmo crescimento espiritual dinâmico. Os princípios e ensinos bíblicos foram 

incluídos no sistema com a finalidade de exercitar aqueles que trabalham nele acelerando o 

desenvolvimento espiritual de cada um quando estiverem obedecendo o Senhor operando dentro das 

diretrizes do próprio sistema. 

Devemos crescer em Cristo e levar outros ao crescimento. O alimento não é o que se ouve numa 

poderosa pregação, mas sim fazer o que foi dito na pregação. Temos que fazer a vontade do Senhor. Em 

João 4.34, diz: “Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a 
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sua obra”. Em Tiago 2.18, diz: “Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te 

mostrarei a minha fé pelas minhas obras”. Ninguém mostra a fé sem que seja pelas obras. O sistema 

espiritual nos ajuda a mostrar a nossa fé através das obras que realizamos nele. 

ATENÇÃO: Embora estamos dando muita ênfase ao sistema, é fundamental entendermos que o 

Espírito Santo é quem opera em todas as pessoas que trabalham no mesmo. É Ele quem faz acontecer todas 

as coisas. O sistema foi a forma como o Senhor nos direcionou fazer para que seus princípios e revelações 

fossem experimentados e vividos por todos os membros da IBA. 

Vantagens do Sistema Espiritual  

 Organiza e distribui funções de maneira ordenada. 

 Promove relacionamentos através da Alimentação, Mobilização e Edificação de cada um e 

do Corpo de Cristo como um todo, sem concentração excessiva de trabalhos em poucos 

líderes e obreiros. 

 Promove o surgimento de novas lideranças, atendendo qualquer demanda necessária e a 

qualquer tempo. 

 Desperta maior desejo da membresia em servir ao Senhor, devido a forma organizada e pelo 

fato dos alvos e objetivos serem bem definidos e dentro da revelação bíblica para sua igreja. 

 
Princípios de Submissão 

 Vertical: A igreja está submissa a Cristo que tem toda a autoridade dada pelo Pai. 

 Horizontal: Submissão de uns para com os outros. 

o Precisamos uns dos outros. 

Submissão na vertical = submissão também na horizontal. 

 
Serviço do Crente 

Fomos chamados para servir ao Senhor e ao próximo.  O Espírito Santo nos capacita com os dons e 

talentos que o Senhor nos concedeu. 

(Atos 2.42-47) - ( 1 Coríntios 12.12-31 ) - ( Efésios 4.11-16 ). 

 
Funções dos Líderes no Sistema Espiritual da IBA 

Abaixo as funções esperadas dos líderes no Sistema Espiritual do MBA. 

 
Funções do Líder de 1000: 
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 É o líder do ministério que possui uma visão macro de como acontece a visão afim de cobrir, 

orientar e dar suporte a uma parte do corpo de Cristo debaixo do exercício do seu ofício. 

 Exerce a função de distribuir aos seus liderados a visão recebida do Ministério Pastoral. 

 Elabora de forma bem clara os alvos e objetivos do ministério para os seus liderados. 

 Elabora, juntamente com seus liderados, um plano de ação para colocar em prática a visão 

do ministério para cada ano. Planeja reuniões de trabalho, de confraternização, 

treinamentos, etc. 

 Promove palestras, reuniões de oração, estudos bíblicos que venham contribuir para que 

todos os alvos e objetivos sejam alcançados. 

 É responsável pela escolha de seus líderes, isto é: de 100, de 50 e de 10. 

 Define, juntamente com os seus líderes (100, 50 e 10), as equipes de trabalho, procurando 

mantê-las equilibradas, quanto à experiência e desempenho. 

 Elabora juntamente com o seu líder de 100, toda a escala de trabalho do ministério. 

 Busca orientação do Espírito Santo para fazer com que a visão seja realizada através de uma 

estratégia bem elaborada e que tenha o envolvimento de todos. 

 Transmite ao líder de 100 toda a visão e estratégias, definindo bem os alvos e objetivos 

esperados, acompanhando os resultados que estão sendo obtidos e aplicando correções 

quando necessário. 

 Mantém-se atento ao andamento dos programas e do calendário, orientando e incentivando 

seus líderes a permanecerem firme na obra. 

 Santifica-se em favor dos seus liderados (João 17.19). 

 Ora sempre, além de visitar e alimentar os seus líderes com a Palavra (1 Timóteo 5.17). 

 Acompanha através dos seus líderes a vida espiritual de cada participante do ministério, 

propondo ações quando necessário. 

 Apresenta frequentemente relatórios sobre as atividades ministeriais ao ministério Família 

Ágape que por sua vez os passará para o ministério pastoral. 

 Busca capacitação operacional para os seus líderes dentro de um planejamento estratégico 

para o desenvolvimento de seu ministério. Este planejamento deve ser feito anualmente 

juntamente com o líder do Família Ágape. 

 Participar das Reuniões de Líderes de Ministérios sempre que convocadas pelo líder do 

Família Ágape ou pelo Ministério Pastoral. 

 
Funções do Líder de 100: 

 Recebe visão, alvos, objetivos e estratégia para o ano ou período, do Líder de 1000. 
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 Recebe toda a programação anual dos eventos que serão realizados pelo ministério, bem 

como dos eventos em que o ministério estará trabalhando. 

 Esclarece aos líderes de 50 o conceito do Sistema Ministerial e a importância da 

interdependência e sinergia entre os ministérios. 

 Avalia essa programação com os líderes de 50, propõe correções ou alterações, se 

necessário. 

 Participa das reuniões, palestras, estudos bíblicos e treinamentos quando realizados pelo 

Líder de 1000, auxiliando-o na elaboração da pauta e no levantamento das informações 

necessárias. 

 Participa com o Líder de 1000 da definição e escolha dos demais líderes (de 50 e de 10). 

 Verifica todas as necessidades de recursos, sejam materiais, financeiros e humanos, 

necessários para que a escala de trabalho do ministério seja totalmente atendida sem 

qualquer imprevisto ou emergência. 

 Tem todos os alvos e objetivos em suas mãos, bem como as escalas de trabalho e as 

necessidades dos demais ministérios, acompanhando atentamente todo o desenvolver dos 

trabalhos, aplicando medidas corretivas quando necessárias, ou comunicando o seu Líder de 

1000 sobre ocorrências de maior gravidade. 

 Empenha-se em reunir-se com seus líderes, visando mantê-los motivados na obtenção dos 

resultados que estão propostos. 

 Cria métodos de acompanhamento das tarefas delegadas. 

 Avalia constantemente os alvos e objetivos propostos e sugere mudanças ao Líder de 1000 

quando perceber dificuldades na realização. 

 Mantém contato com os líderes de 100 de outros ministérios, visando acertar detalhes 

quando da organização de eventos em que se fizer necessária a participação do seu 

ministério. 

 Reúne-se com seus líderes de 50 e de 10 para oração, estudo da Palavra e outras 

providências que sentir ser necessário. 

 Acompanha atentamente a vida espiritual dos seus liderados, visitando-os quando 

necessário, alimentando-os com a Palavra (1 Timóteo 5.17). 

 Santifica-se em favor dos seus liderados (João 17.19). 

 
Funções do Líder de 50: 

 Recebe toda a programação em detalhes do Líder de 100; discute as possíveis dúvidas 

quanto à implantação. 



 

Versão 1.0_Setembro 2014 49 
 

 Além da programação, recebe orientação e informações quanto aos alvos e objetivos a 

serem alcançados, bem como quanto ao funcionamento do Sistema Espiritual. 

 Apresenta toda a programação e os objetivos aos seus líderes de 10, bem como as funções 

que irão desempenhar de acordo com o plano estabelecido. 

 Atende as convocações do Líder de 100, quer sejam para reuniões, orações, estudos bíblicos, 

treinamentos e outros. 

 Define com os líderes de 10 quais as equipes que estarão trabalhando em cada atividade. 

 Comunica seus líderes de 10 sobre as equipes que foram escolhidas, orientando-as quanto 

aos procedimentos a serem adotados e lembrando-os dos objetivos a serem atingidos. 

 Faz contatos para obtenção dos recursos que forem necessários, sejam materiais, 

financeiros ou humanos, para que o líder de 10 possa pegá-los ou avisá-los, combinando o 

dia, horário, local, valores e outros pontos importantes. 

 Reúne toda a liderança de 10; transmite todas as informações e detalhes necessários para a 

realização da obra. 

 Acompanha atentamente o desenvolvimento dos trabalhos delegados, através de 

instrumentos criados para tal. 

 Acompanha, também, a vida espiritual de cada um de seus liderados, promovendo 

encontros, reuniões de oração e estudos bíblicos, visando sempre o apoio, aconselhamento 

e consolo espiritual. 

 Promove treinamentos, sempre que necessários, visando reforçar a visão, os procedimentos, 

os objetivos para que a motivação seja constante na realização da obra. 

 Santifica-se em favor dos seus liderados (João 17.19). 

 
Funções do Líder de 10: 

 Transmite aos obreiros a obra a ser realizada, conforme passos definidos no programa que 

foi estabelecido e acertado. 

 Define previamente as equipes que estarão auxiliando, conforme escala já determinada. 

 Mantém contato prévio com as equipes de trabalho, certificando-se de que todos ou quais 

estão disponíveis, cientes e prontos para a realização da obra. 

 Promove treinamentos e encontros, sempre que necessários, visando transmitir a visão, os 

procedimentos, os objetivos e as funções de cada equipe de trabalho. 

 Certifica-se de que todos entenderam as instruções e os objetivos a serem alcançados. 

 Acompanha de perto os obreiros na realização da obra, corrigindo possíveis desvios em 

relação ao programa estabelecido. 
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 Exerce autoridade sobre 10 pessoas, cuidando espiritualmente de cada uma delas. 

 Promove reuniões de oração, estudos bíblicos, visando fortalecê-las espiritualmente e 

mantê-las motivadas na obra a ser realizada. 

 Recebe todos os recursos necessários e definidos pelo Líder de 50. 

 Disponibiliza esses recursos para serem usados pelos obreiros. 

 Mantém cadastro do SIGMA com todos os dados atualizados dos seus liderados, visando 

agilizar os contatos quando em situações de emergência. 

 Mantém constantes contatos com o seu Líder de 50, posicionando-o de toda e qualquer 

ocorrência. 

 Sugere ao Líder de 50, alterações no programa estabelecido, quando perceber que alguns 

procedimentos ou tarefas não são funcionais em relação aos objetivos propostos. 

 Santifica-se em favor de seus liderados (João 17.19). 

 

Funções do Obreiro: 

 Não é líder, mas o que executa diretamente a obra do Senhor. 

 Sua responsabilidade maior é estar submisso em amor aos seus líderes como agrada ao 

Senhor (Hebreus 13.7 e 1 Coríntios 16.15-16). 

 Recebe com detalhes as tarefas a serem executadas do seu Líder de 10, questionando-o 

naquilo que não houver entendimento. 

 Ora constantemente a Deus pelo trabalho que executa ou executará. 

 Transmite ao Líder de 10 todas as dificuldades encontradas, fazendo sugestões para 

melhorias, quando for o caso. 

 Deve participar ativamente da sua Tribo, da Escola Bíblica Dominical e dos Cultos em 

adoração ao Senhor. 

 Empenha-se em sua santificação para ser um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. 
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Visão para os Ministérios da Igreja Batista Ágape 

Por Pr. Roberto Martins de Sá (pastor presidente da Igreja Batista Ágape) 

 
Conhecendo a visão espiritual para a igreja, estamos prontos agora para compartilharmos a 

implementação prática da visão. Não podemos somente ver o Reino, precisamos entrar nele. O sistema que 

passaremos a apresentar é resultante de uma orientação específica dada pelo Espírito Santo após muita 

leitura e estudo da Palavra de Deus. 

O Espírito Santo nos mostrou que o mundo é um sistema forte e que arrasta muitos a viverem uma 

vida devassa, cheia de orgulho e vaidade. O Senhor disse que queria um sistema espiritual onde a sua igreja 

pudesse estar envolvida e trabalhando dentro dos padrões e princípios da Palavra de Deus e que lhes 

proporcionasse um crescimento mais acelerado por viver seus princípios de vida e poder embutidos dentro 

do próprio sistema. 

O Senhor disse que tem pressa em preparar sua Igreja para a volta de Jesus Cristo. Existem muitos 

crentes que ainda estão indiferentes à urgência desta volta e continuam muito embaraçados com as coisas 

deste mundo. O sistema espiritual a ser implantado visa o envolvimento de todos na obra do Senhor. Cada 

um envolvido numa tarefa de edificação do corpo. O sistema forma um corpo bem ajustado onde as partes 

bem ligadas umas às outras, promovem a edificação mútua: “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos 

em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado é consolidado pelo auxílio de 

toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si 

mesmo em amor“. Este é o alvo do sistema ministerial a ser implantado. 

O crescimento de cada membro é o alvo e a razão de nossa existência. Este crescimento não 

acontece casualmente. Assim como todo corpo físico precisa do alimento para o seu aumento, o corpo 

espiritual, também. Qual é o alimento espiritual do corpo? O alimento espiritual do crente é fazer a vontade 

de Deus. Uma certa ocasião, minha esposa e eu estávamos hospedados em um hotel em Serra Negra e, pela 

manhã, levantei-me para orar e ler a Palavra de Deus. O Espírito Santo me falou clara e suavemente: “Sabe 

porque os crentes não conseguem viver uma vida de vitórias?” Eu disse, não. Ele me respondeu: ”Porque eles 

pensam que o alimento espiritual deles é ler a Palavra”. Logo eu reagi àquela afirmação e disse: e não é? Eu 

sempre havia pensado que ler a Palavra era alimento para o crente. Ele me disse: não! Preste atenção no 

que Jesus disse aos discípulos: “Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que 

me enviou a realizar a sua obra“ (João 4.34). É verdade que sabemos a vontade de Deus pela Palavra, mas o 

alimento das nossas almas é fazer a vontade Dele e realizar a sua obra. Se ficamos apenas na leitura, não 

estamos nos alimentando. Jesus disse: “Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são 
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elas mesmas que testificam de mim” (João 5.39). Jesus é o nosso pão da vida. É ele que nos faz fazer a 

vontade de Deus e nos dá forças para realizarmos a Sua obra. 

O Sistema Espiritual aqui apresentado nos leva a fazer a vontade de Deus e a realizar a Sua obra. 

Qual será o resultado disto? Uma igreja alimentada, cheia de vigor e obediente ao Senhor. A inércia tem sido 

a causa de muitos problemas nas igrejas de Deus. Se o crente não trabalha, ele critica. Esta é a lei da inércia. 

Ele possui uma mente inteira para observar as falhas dos outros. O sistema ministerial englobará a todos os 

que desejam crescer. Basta ter um coração pronto para servir a Deus. Diríamos que o apetite espiritual é ler 

a Palavra de Deus e o alimentar-se fazer a sua obra. Quais obras? A obra da edificação do corpo. 

Da mesma forma que nós nos alimentamos realizando as obras de Deus, Ele se alimenta conosco 

fazendo sua obra em nós: “Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi 

enviado“ (João 6.29). Deus tem prazer em nos alimentar com o Seu Espírito Santo. Quando isto acontece 

realizamos a sua obra. Quando permanecemos parados é porque não estamos alimentados e, 

consequentemente, permanecemos crianças em espírito. 

Não só temos a responsabilidade de crescermos em Cristo, como também de levarmos outros a 

crescer nele. De fato, o crescimento só é possível na coletividade. É por isso que a igreja local é tão 

importante. Se o nosso alimento é realizar a obra de Deus, esta obra é feita em direção aos irmãos. É para o 

auxílio recíproco que o Espírito Santo opera em nós. Para nos restaurar de nossas fraquezas. 

Ele faz isso pela ministração dos dons. O sistema espiritual é uma ferramenta poderosa para 

envolver a igreja nesta grande mesa do Senhor: “Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, 

unges-me a cabeça com óleo; o meu cálice transborda” (Salmo 23.5). O salmista viu esta mesa gloriosa. A 

mesa do Senhor são os ministérios. Na mesa se encontra a refeição: “A justa cooperação de cada parte”, 

realizando a vontade e obra de Deus. Aleluia. 

Como já falamos, o alimento sólido é realizar as grandes obras de Deus. Quanto mais fortes nos 

tornarmos, mais obras realizaremos: “Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo 

sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra” (2 Coríntios 9.8)! “A fim de viverdes 

de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno 

conhecimento de Deus“ (Colossenses 1.10). As boas obras produzem em nós maior conhecimento de Deus: 

“Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, 

lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra”  (1 Timóteo 

5.10). Timóteo nos mostra algumas destas boas obras referindo-se às viúvas que seriam qualificadas para as 

ajudas financeiras. Diz-nos ainda Paulo: “No tocante a Deus, professam conhecê-lo; entretanto, o negam por 

suas obras; é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra”(Tito 1.16). 

Ninguém pode permanecer parado. A inércia trará o seu fruto da desnutrição cedo ou tarde. Realizar a obra 
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é alimento sólido! Não o que se ouve numa pregação poderosa. O alimento é fazer o que a pregação 

poderosa diz. 

Finalizando esta introdução ao Sistema Ministerial e porque ele é tão importante para a IBA, diria 

que duas coisas devem estar muito fortes dentro do nosso coração: Mostrar a nossa fé e apresentarmos 

todos os irmãos irrepreensíveis diante do Senhor. Este é o alvo dos ministérios. 

A Palavra de Deus nos adverte destes dois cuidados assim: “Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho 

obras; mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé“(Tiago 2.18). A fé é 

algo subjetivo. Ninguém pode vê-la. Por isso Tiago disse isso: “mostra-me a tua fé”. Ninguém pode mostrar a 

fé. Ela é invisível aos olhos humanos. Ela só pode ser manifestada, como? Pelas obras de cada um. O sistema 

ministerial IBA é um catalisador de boas obras. Ele nos ajudará a exercitarmos a nossa fé, pela cooperação 

mútua. Cada um servindo aos outros. Cada um edificando os outros. Aleluia! 

A maior obra que podemos realizar é a de apresentar a Deus uma igreja forte, alimentada pela 

Palavra de Deus na realização das boas obras e cheia de amor uns para com os outros. Esta obra é uma 

prova de amor a Deus: “O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam 

conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo“ (1 Tessalonicenses 5.23). 

Somente bem alimentados isto será possível e quando estivermos ativos na realização das boas obras de 

Deus é que poderemos manter-nos e manter os mais fracos em tal condição. Vamos irmãos! Precisamos 

preparar a Noiva do Senhor para encontrá-Lo nos ares. 

Alguns exemplos de boas obras são: 

 Evangelizar os perdidos: Mateus 28.19,20; 

 Adorar a Deus: João 4.21-24; 

 Orar sem cessar: Lucas 21.36 e 2 Tessalonicenses 1.11; 

 Amenizar os sofrimentos dos outros: (2 Coríntios 1.5-7 e 1 Pedro 4.11-13); 

 Expulsar demônios: (Mateus 10.8 e Marcos 16.17); 

 Amar uns aos outros: (João 13.34; 15.12; Romanos 13.8 e 1 Tessalonicenses 4.9); 

 Ensinar a Palavra de Deus: (1 Coríntios 4.17; 1 Timóteo 6.2; 2 Timóteo 2.2); 

 Ajudar os necessitados: (Filipenses 4.3 e Hebreus 4.16); 

 Administrar as coisas de Deus: (2 Coríntios 9.12). 

 Operar seus milagres, curas e prodígios. 

Muitas outras obras poderiam ser extraídas da Palavra de Deus. Foram estas boas obras que 

inspiraram o Sistema Ministerial. A execução prática destas obras compreendem a razão de nós existirmos 

como Ministério Ágape. O Amor é dar-se aos outros. O amor é ativo e não passivo. Todos nós fomos 
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chamados para as boas obras (Hebreus 10.24). O sucesso de toda a operação dos ministérios está na 

participação de todos. Por isso, um conceito muito importante para o êxito deste trabalho é DELEGAR. 

 

Delegando Responsabilidades 

 
Você se sente sobrecarregado algumas vezes? Já observou outros com responsabilidades iguais às 

suas, e mesmo assim, estão bem mais tranquilos que você? A diferença está no estilo de liderança que 

exercem e não na quantidade de trabalho que possuem. 

Os líderes precisam olhar para si mesmos e observar como estão atuando. Completar uma tarefa 

não é o suficiente. É preciso medir o preço disto. Se uma pessoa faz tudo, o que acontece com ela? Líderes 

eficientes compreendem rapidamente que eles aumentam a eficiência do trabalho quando delegam 

responsabilidades aos outros. 

O serviço de Deus requer participação de todos. Uns foram chamados para liderar e outros para 

serem liderados. Não importa para que fomos chamados, o que importa é que precisa haver delegação de 

tarefas. Alguém tem que delegar e outros serem delegados. Esta é a lei da eficiência. Se você não tem 

autoridade para delegar, tenha humildade para ser delegado. Quando um líder trabalha muito e sua 

eficiência começa a declinar é sinal de que ele não está delegando satisfatoriamente. Delegar é o oposto de 

fazer tudo. É no compartilhar as tarefas que estaremos envolvendo o corpo. Lembre-se, este é o alimento 

dos membros. Você seria capaz de comer todo o alimento sozinho? Duas coisas aconteceriam: Você ficaria 

doente e sonolento. É assim que ficamos quando não delegamos. Nós morremos por excesso e os outros por 

falta. A habilidade de liderança é a capacidade de tomar decisões rápidas e escolher as pessoas certas para a 

execução das tarefas. A razão de se delegar tarefas é para que o líder tenha maior disponibilidade de tempo 

para o seu trabalho de dirigir a organização. 

 

O que é Delegar? 

 
Delegar é envolver os outros nas execuções de tarefas, transferindo-lhes autoridade necessária para 

o cumprimento das mesmas. Delegar com eficiência. Significa transferir autoridade para os obreiros a fim de 

que exerçam suas responsabilidades com eficiência e amor. 

Não precisamos nos sentir sobrecarregados para delegarmos tarefas aos outros. Precisamos 

discernir o que deve ser delegado e fazê-lo imediatamente. Os líderes de sucesso delegam com eficiência. 

Eles sabem o quê e quando devem delegar. Três passos são extremamente importantes para se delegar com 

eficiência: 
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1. Designar responsabilidades: O líder deve ser claro e objetivo ao designar tarefas. Ele deve dar 

instruções bem claras aos seus comandados e quais os resultados esperados dos mesmos. 

2. Transferir autoridade: Para o bom desempenho de uma tarefa, o liderado precisa de autoridade. 

Não é suficiente dizer ao outro o que fazer, a pessoa precisa de autonomia de trabalho. Quando se transfere 

autoridade, se transfere responsabilidade. O liderado precisa saber que tem autonomia para a tarefa, mas, 

também, que ele tem a responsabilidade de completá-la no tempo e forma designada. O líder, por sua vez, 

não deve fazer o que foi delegado. 

3. Criar responsabilidade: O líder deve delegar e gerenciar para constatar se o que foi delegado está 

sendo executado. Isto leva o delegado a compreender a sua responsabilidade. Quem delega não deve fazer a 

tarefa delegada a outro. Se assim proceder, o líder continuará com acúmulo de responsabilidades, tirará a 

autoridade do seu comandado e, ainda mais, o incentiva à irresponsabilidade. 

 

Por que Delegar? 

 
Existem algumas razões importantes para se delegar. Listaremos algumas delas para uma 

compreensão maior do que estamos falando: 

 Tempo para trabalhos mais importantes: delegar libera o líder para tarefas e atividades que só ele 

pode executar. Isto inclui o gerenciamento e tomada de decisões importantes que só ele pode fazer. 

Quando se delega tarefas aos outros para execução de rotinas, os líderes ficam liberados para 

estudar ou observar meios que aperfeiçoem o melhor andamento do todo. Eles têm mais tempo 

para aprimorarem o sistema e aumentarem a eficiência do mesmo. 

 Aumento de resultados: Delegar produz resultados muito melhores e maiores do que aquele 

produzido por um só indivíduo. Sem delegar, os líderes só alcançam os resultados permitidos pelas 

suas próprias forças físicas. Quando ele delega, ele aumenta o potencial físico para o cumprimento 

das metas. Isto aumenta sua curva de eficiência nos resultados almejados. Isto produz um senso de 

eficácia no grupo e produz maiores resultados como um todo. 

 Aumento de conhecimento: Delegar melhora os conhecimentos técnicos e iniciativa própria das 

pessoas. Uma das principais tarefas do líder é a de equipar vidas para toda boa obra. Através da 

delegação, abre-se a oportunidade de se observar os obreiros em ação e aconselhá-los, instruí-los 

quando necessário. Aos poucos eles adquirem maior experiência de trabalho e maior confiança no 

sistema. 

 Aumento de motivação: tarefas desafiadoras aumentam as responsabilidades dos liderados e 

consequentemente o seu nível de interesse. A maioria das pessoas desejam oportunidades de lidar 

com novos desafios. Ao delegar, os líderes oferecem estas oportunidades. 
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Como Delegar? 

 
Muitos líderes não sabem como delegar. Alguns pensam que delegar é jogar o trabalho nas costas 

dos outros. Delegar não é isto. Delegar é dividir tarefas segundo o potencial de cada um com um objetivo 

bem definido: aumentar o potencial de sucesso naquilo que se busca. Para delegar bem, o líder deve seguir 

os seguintes princípios de liderança: 

1. Saber as tarefas a serem delegadas: Delegar corretamente requer do líder um conhecimento do 

seu próprio trabalho e responsabilidades chaves. Ele precisa saber quais atividades devem ser exercidas por 

ele e as que devem ser repassadas para outros. 

2. Selecionar o pessoal certo: O líder eficaz deve escolher as pessoas certas para o trabalho a ser 

executado. Para isso deve conhecer as forças, limitações e vida das pessoas a quem deseja delegar. O líder 

deve ser um estimulador na vida do seu liderado a fim de conduzí-lo ao seu potencial máximo. 

3. Saber designar: O bom líder faz o seu liderado consciente do que é esperado dele e porque o 

trabalho a ser feito é importante. 

4. Saber apoiar: Uma das tarefas do líder é proporcionar o apoio necessário à boa realização do 

trabalho. Ninguém pode realizar um bom trabalho sem o apoio de quem tem autoridade sobre as partes que 

a pessoa delegada necessita para completar sua tarefa. Algumas vezes o líder precisa apoiar nas seguintes 

formas:  

· Esclarecendo a autoridade transferida ao delegado; 

· Informando o grupo de que a pessoa responsável pela tarefa está sob autoridade do líder; 

· Mostrando os perigos das tarefas e o que fazer em caso de emergências; 

· Deixá-lo à vontade caso precise de alguma consulta para solução de algo mais sério. 

5. Saber avaliar o processo: O líder precisa estar consciente de que o delegar não o isenta da 

responsabilidade de responder pelo processo. Por isso, ele deve sempre estar avaliando o progresso do 

trabalho. É o líder que determina datas limites, revê a eficiência do trabalho e checa os resultados segundo 

as metas. É ele que questiona, quando necessário, as atividades dos liderados e se coloca à disposição dos 

mesmos para solucionar qualquer dúvida. Ele deve conhecer bem o sistema e as metas  a serem alcançadas 

para que quando as tarefas se tornarem muito complexas para os liderados, o líder possa fornecer uma 

instrução adequada para a solução do problema. 
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Os critérios para a escolha dos líderes 

 
Não resta dúvida que esta é uma tarefa fundamental para a vida da igreja. A escolha de um líder 

deve seguir as orientações bíblicas à risca. 

 Liderança: 

Os líderes são muito importantes na vida e ministério da igreja. Os líderes abrangem: conselho de 

anciãos, líderes de 1000, 100, 50 e 10, professores de escola bíblica, etc. Os critérios de escolha dos líderes 

são: 

 Pessoas cheias do Espírito Santo; 

 Pessoas comprometidas com Deus e com a igreja local; 

 Pessoas que sejam participantes ativas nas programações gerais da igreja; 

 Pessoas que estejam em submissão total ao Ministério local; 

 Pessoas que tenham boa reputação entre os de dentro e os de fora; 

 Pessoas que amem o Senhor e os irmãos da igreja; 

 Pessoas maduras e conhecedoras da Palavra de Deus; 

 Pessoas que possuam uma fé inabalável e sejam capazes de absorver os problemas de 

imaturidade da igreja; 

 Pessoas não envolvidas em conversações danosas à vida da igreja; 

 Pessoas fiéis à visão dada por Deus à igreja local e comprometidas com a obra. 
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Conquista de Quarteirões 

Introdução 

Estratégia de condução da igreja à uma ação evangelística com a finalidade de ganhar a cidade para 

o Senhor Jesus. Ela tem um caráter espiritual de conquista por território até que se complete todo o espaço 

geográfico da cidade. 

Objetivo 

Cada membro crente ganhando, pelo menos um vizinho nos quarteirões de sua vizinhança. O 

membro deve seguir as orientações de seus líderes e por como um dos alvos de vida cristã o sucesso nesta 

obra. Fazendo assim o quadrante de quarteirões ao redor do seu próprio, estará ocupado por mais um novo 

crente e aumentando o espaço geográfico de habitação dos crentes, sobre os quais os céus se abrirão 

trazendo proteção do Senhor conforme Salmos 144:14. 

Como ação complementar ao evangelismo, porém não menos importante, é também parte dessa 

Estratégia a realização de um trabalho de integração dos novos convertidos à igreja. Por meio do 

encaminhamento aos demais ministérios e inserção nas atividades da igreja, serão ligados a uma tribo e 

estarão debaixo do presbitério daquela região ou tribo. 

Estratégia Espiritual 

Uma Estratégia de guerra espiritual onde os principados serão confrontados pelo Senhor Jesus 

através do seu poderio sobre toda a Terra. Três fundamentos bíblicos básicos para esta Estratégia: (2 Co 

10:3-7), (Mt 16:18,19), (Ef 3:10,11). 

Fundamento bíblico (Sl 144:14) 

Cada membro se empenha em evangelizar pelo menos uma pessoa ou família em cada quarteirão à 

volta do quarteirão onde está sua residência. 

(Salmo 144:1-15) Fala da ação de graças pela proteção divina. 

(v14) Não haja gritos de lamento em nossas praças (quarteirões). 

(gr. rechob) um comprimento, i.e. (concr.) uma avenida, uma rua: lugar amplo, caminho. 

Há uma promessa para aqueles que são do Senhor: em seus quarteirões não há lamento. 

Daí veio a palavra do Senhor para evangelizarmos por quarteirões. 
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Estrutura de Liderança 

 

LQ - Líder de Conquista de Quarteirões 

 Cabe ao líder a responsabilidade manter atualizado o mapa da cidade com os quarteirões 

conquistados; 

 Contabilizar os números de quarteirões conquistados; 

 Encaminhar os novos convertidos para o ministério responsável pelo discipulado; 

 Promover e incentivar programas de evangelismo para apoiar os membros na evangelização 

dos seus quarteirões; 

 Promover o curso de “Formação de Evangelista e Discipulador”, conforme sugestão: 

o EBD, 

o Grupos durante a semana, ou, 

o Intensivos. 

 Divulgação dos resultados. 

Um relatório semanal deve ser enviado ao MBA por cada uma das igrejas para sabermos quantos 

quarteirões já foram ganhos dentro da Estratégia. Estes relatórios devem ser compartilhados em cada igreja 

dominicalmente para que haja alegria no corpo, mantenha o fervor do povo e produza desejo de maior 

participação daqueles que porventura não estejam empenhados na Estratégia. 

Lembrando, no entanto, que não podemos perder de vista que o nosso alvo maior é ganhar almas e 

conduzi-las ao crescimento espiritual e não a ocupação dos quarteirões em si. Por isso deve ser mantida 

íntima comunhão com Deus e oração por aqueles a quem vai levar a palavra do evangelho. 
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Fluxograma de Trabalho 
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Como Implantar 

 Arquivo: Conquista de Quarteiroes/Quateiroes.xls 

  

Resp. Prazo Local Status

1

2

3

1

2
3

4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

Artesanato IBA 110. Confecção das casinha
Confecção pelo grupo de artesanato de casinhas de 
bisqui, que será entregue a cada membro que 
conquistar uma pessoa em seu quarteirão.

9. Controle da Conquista de 
Quarteirões

LQ IBA

Semanalmente mapear todos os quarteirões 
conquistados.

Direcionar as fichas para o responsável pelo o 
discipulado.

Alimentar a apresentação eletronica (PowerPoint) com 
o total de quarteirões conquistados semanalmente. 
Apresentação no DataShow durante os cultos.

Controlar o número de pessoas discipuladas e 
batizadas na IBA como fruto desta visão.

8. Culto de Implantação da Visão Pastor Local IBA

Defição da Ordem do culto de divulgação da visão.

Assistir o DVD - Conquista de Quarteirões 

Elaboração da Pastoral do boletim sobre o "Uma nova 
Estação" - Início da Implnatação da Visão

6. Urna para coleta dos folders 
"Controle de Conquista"

LQ IBA

Definição do tipo de urna (acrílica, papelão ou 
madeira)

Aquisição da Urna.
Defição do local de exposição da Urna, de preferência 
próxima do Mapa da Cidade.

5. Folder da Conquista de 
Quarteirões -Controle de 
Conquista 

LQ IBA

Solicitação dos adesivos para MAC (Ministério Ágape 
de Comunicação) - Pb. Marcelo de Campinas
Disponibilizar o folder em local acessível para que os 
membros possam adquirir facilmente e registrar os 
dados dos novos convertidos.

4. Folder da Conquista de 
Quarteirões - Evangelista

LQ IBA

Solicitação dos adesivos para MAC (Ministério Ágape 
de Comunicação) - Pb. Marcelo de Campinas

Distribuição dos Folders durante o culto de 
implantação da visão.

3. Adesivos Comunicação IBA
Solicitação dos adesivos para MAC (Ministério Ágape 
de Comunicação) - Pb. Marcelo de Campinas

Divulgação e Venda dos Adesivos

2. Exposição do mapa físico da 
cidade

LQ IBA

Verificar o tipo de mapa mais adequado para a 
necessidade do projeto.

Definição e Aquisição do suporte para o mapa.
Definição do local de exposição do mapa.
Localizar e Identificar os quarteirões que reside pelo 
menos um membro convertido da igreja. (Utilizar 
alfinete com cabeça verde)

Medida Tarefas Essenciais

1. Estabelecer o LQ (Líder da 
Visão de Conquista de 
Quarteirões) 

IBA

Apresentação do nome do líder para o Ministério 
pastoral.

Reunir com o líder e apresentar o projeto e suas 
funções.
Apresentação do LQ para a igreja.

Plano de Ação
Resp: 

Aprovação: 
Data:

Quarteirões
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Formulários 

Plano de Ação – Conquista de Quarteirões  

Quarteiroes.xls 

Materiais de Divulgação 

Ficha de Controle de Conquista 

Ficha.xls 
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Folder de Conquista de Quarteirões 

A solicitação deste material deverá ser feita para MAC – Campinas –SP. 
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Tribos 

Introdução 

O Ministério das Tribos é uma visão dada por Deus à Igreja Batista Ágape com a finalidade de edificar 

o Corpo de Cristo como um todo, por meio da edificação individual de cada um dos membros do corpo, de 

forma organizada e eficaz. Proporciona à igreja a oportunidade de acompanhar o membro em suas 

necessidades no seu dia-a-dia. Está inspirada na fluidez hierárquica aplicada em Êxodo 18:13 a 26, onde o 

conhecimento da Palavra, a unção, as bênçãos e tudo o mais que o Espírito Santo de Deus ministra à igreja, 

flui até o membro através das ministrações do seu líder.  

O Ministério das Tribos não deve ser confundido com G-12, grupos nos lares, ou estudos bíblicos, 

uma vez que o G-12 foi uma Estratégia dada à outra igreja (e não à IBA), e visa o crescimento numérico do 

Corpo. Grupos nos lares visam uma maior comunhão entre irmãos, mas podem gerar grupos isolados e os 

estudos bíblicos nos lares produzem saber, porém não estão centrados na comunhão e edificação pessoal de 

cada membro.     

Tribo é uma extensão do ministério pastoral, através da transferência de unção a líderes 

espiritualmente maduros com a finalidade de edificar, acompanhar e atender a todas as necessidades do 

rebanho Ágape. 

É o sistema espiritual através do qual se proporciona a edificação pelo alimento da Palavra de Deus, 

se supervisiona os frutos deste crescimento até a idade madura e o cuidado necessário de cada família.  

O Ministério Pastoral deve ser acionado para que cada membro do Corpo de Cristo seja atendido em 

suas necessidades individuais. 

Objetivo 

O Ministério das Tribos alinha-se com o alvo do Ministério Ágape, que é promover a edificação do 

Corpo de Cristo em amor, conforme Efésios 4:15- “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 

naquele que é O cabeça, Cristo”.  Através do Ministério das Tribos, tal crescimento será proporcionado por 

ministrações e acompamento individual, por intermédio de líderes espiritualmente preparados para este 

fim.  

Como promover a edificação do Corpo: 

Alimentar os santos na Palavra de Deus, regando a semente em seus corações a fim de promover o 

aperfeiçoamento para a obra do ministério. 

Mobilizar todo o Corpo em direção ao membro e vice-versa, de forma rápida e eficiente em caso de 

necessidades, acontecimentos ou projetos especiais. 
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Edificar todo o Corpo edificando individualmente cada membro, através de um acompanhamento 

pessoal pelo líder, observando o seu crescimento e ajudando-o em suas dificuldades. 

Porque dividir em Tribos: 

A peomessa de Deus é que daria forma espiritual a cada crente segundo a revelação da Nova Aliança 

em sua Palavra, a Bíblia. A estatura plena de nosso Senhor Jesus Cristo vem pela revelação e pregação do 

evangelho pleno revelado nas escrituras por seus santos apóstolos. 

 Para prover uma edificação pessoal; 

 Para envolver todos os salvos na obra de Deus; 

 Para se conhecer todas as necessidades reais dos membros; 

 Para direcionar ministrações às reais necessidades das famílias. 

Passos a serem desenvolvidos para atingir os objetivos:  

 Unidade da fé (Ef .4:13); 

 Fraternidade do corpo (1Pe 1:22,  Rm 12:10); 

 Conhecimento íntimo de Deus (Fl.3:9,10, 1Jo. 5:20); 

 Estatura completa de Cristo (Ef.4:13); 

 Caráter de Cristo através do fruto do Espírito (Gl. 5:22 a 26); 

 O amor Ágape (1Jo 4:7,  4:16); 

 Vida de Oração (Lc.21 :36, 1Pe 2:17); 

 Busca e manifestação dos dons do Espírito Santo — (Hb.2:3,4); 

 Reprodução Espiritual (Rm 1:11,  2Co 5:18). 

 

Estratégia Espiritual 

 

1-Organização estrutural (Ex. 18:13-26): 

E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo; e o povo estava em pé diante 

de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: 

Que é isto, que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a 

manhã até à tarde?  

Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim, para consultar a Deus.  Quando tem 

algum negócio vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as 

Suas leis.  O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu 
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como este povo que está contigo; porque este negócio é mui difícil para ti; tu só não o podes fazer. Ouve 

agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo: Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas 

a Deus; e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que 

devem fazer. E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que 

odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinqüenta, e 

maiorais de dez; para que julguem este povo em todo o tempo; e seja que todo o negócio grave tragam a ti, 

mas todo o negócio pequeno eles o julguem; assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. 

Se isto fizeres, e Deus to mandar, poderás então subsistir; assim também todo este povo em paz irá ao seu 

lugar.   

E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito; e escolheu Moisés homens 

capazes, de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo; maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de 

cinqüenta e maiorais de dez, e eles julgaram o povo em todo o tempo; o negócio árduo trouxeram a Moisés, 

e todo o negócio pequeno julgaram eles. 

2. O Comissionamento de Deus: 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício 

vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas 

sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável, e perfeita vontade de Deus” (Rm 12:1-2). 

“Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição” (Hb 6:1a). 

“Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, 

à medida da estatura completa de Cristo” (Ef. 4:13). 

“Cristo amou a igreja, e a Si mesmo Se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a 

lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a Si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem 

coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” (Ef. 5: 25b-27). 

“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam 

plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (1Ts 5:23).   

3. O cumprimento da promessa (Is. 55: 9-11): 

“Porque assim como os céus são mais altos do que a Terra, assim são os Meus caminhos mais altos 

do que os vossos caminhos, e os Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, 

assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e 

brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a Minha palavra, que sair da Minha 

boca; ela não voltará para Mim vazia, antes fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei”. 



 

Versão 1.0_Setembro 2014 67 
 

Estrutura de Liderança 

Os líderes das Tribos devem ser aprovados pelo pastor titular da igreja, e devem ser homens e 

mulheres maduros, preparados para atenderem as necessidades espirituais do ministério.  

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - MINISTÉRIO DAS TRIBOS. 

LÍDER DE 10: 

1. Cuida dos seus liderados (até 10 famílias) observando se a palavra compartilhada com eles 

está produzindo fruto e verificando as suas necessidades espirituais, físicas ou materiais. 

Comunicam tais realidades com seus líderes para que o ministério sobre a igreja possa 

interceder e se preparar para atender todos com o intuito de guia-los para toda boa obra. 

2. Recebe do presbítero sobre a tribo estudos e ministrações quinzenais, através de reuniões 

em dias, horários e locais que melhor convier ao grupo. Compreende-se por grupo, o 

presbítero sobre a tribo, presbíteros voluntários e seus respectivos líderes de 100, de 50 e 

de 10, ficando facultativa a participação das 10 famílias nessas reuniões. 

3. Observa o comparecimento dos seus liderados aos cultos e demais atividades da igreja, 

zelando para que: ao menor sinal de afastamento do convívio dos irmãos, sejam contatados 

por telefone, ou visitados, para que sintam o amor da igreja por eles. Se persistir a ausência, 

o problema deverá ser comunicado ao seu líder imediato. 

4. É muito importante que no término dos cultos, ou durante o momento de cumprimentar os 

visitantes, o líder de 10 procure seus liderados e leve uma palavra de carinho, demonstrando 

zelo por estas vidas. 

5. Encaminha ao seu líder todos os pedidos de oração, pedidos de visitação, ou informações 

(mudanças, problemas financeiros, enfermidades, desavenças, desempregos, bênçãos 

recebidas, promoções, novos empregos, etc) que lhe chegarem ao conhecimento, de forma 

clara e concisa, isto é, informando nomes e dados completos, etc.  

6. O líder de 10 deve ser instruído e preparado pelo seu líder a tratar todo e qualquer assunto 

que lhe chegar ao conhecimento com atitude cristã, isto é, colocando acima de tudo o amor 

e os ensinamentos de Cristo, não usando de suas informações para criticar ou comentar com 

quem quer que seja, mas usar das funções que lhe foram atribuídas, como uma 

oportunidade de orar e auxiliar estas pessoas comunicando o seu líder para que sejam 

tomadas as providências eficazes, através da intervenção dos diversos ministérios 

específicos instituídos na igreja.  
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LÍDER DE 50: 

1. Auxilia o líder de 100 em suas diversas funções. 

2. Substitui o líder de 100 quando solicitado ou por impedimento deste.  

LÍDER DE 100: 

1. Auxilia o presbítero sobre a tribo em suas diversas funções. 

2. Pode substituir nos estudos o presbítero quando solicitado ou por impedimento deste.  

 

Funções do Presbítero sobre a Tribo (Presbíteros que ministrarão os Estudos): 

1. É o presbítero sobre uma das 12 regiões denominado Tribos. A divisão destas regiões segue 

o formato do território de Israel, em 12 tribos, sobre o mapa da cidade local visando à 

distribuição geográfica ideal as quais recebem os nomes das Tribos de Israel. 

2. Ministra aos líderes de 100, de 50 e de 10, nas reuniões quinzenais bem como aos demais 

membros da igreja que desejarem comparecer às reuniões de estudos da Palavra de Deus. O 

presbítero deve estar firme na Palavra e usar a unção divina para assistência aos santos 

segundo a revelação bíblica. 

3. Para tanto, deve frequentar a classe de EBD para “Tribos e Liderança”, onde não somente 

receberá os estudos para a quinzena vindoura, mas também a unção necessária para o 

desempenho do seu ministério e transferência aos seus liderados. É imprescindível que o 

presbítero seja alimentado semanalmente na EBD, para o fortalecimento da sua própria vida 

espiritual e consequentemente dos seus liderados.  

4. É responsável pela elaboração dos relatórios no sistema SIGMA das reuniões e de toda 

ocorrência que lhe chegar ao conhecimento, através de seus liderados, ou não. Os relatórios 

serão os meios pelos quais o Ministério Pastoral saberá como a vida de cada irmão está 

diante do Senhor, e servirá também para uma real avaliação do amadurecimento do 

rebanho. Recebem de seus liderados as informações diversas bem como pedidos de oração, 

pedidos de visitação, mudanças de endereços, problemas financeiros, enfermidades, 

desavenças, desempregos, bênçãos recebidas, promoções, novos empregos, etc.. 

5. Assim como os seus liderados, o presbítero deve tratar todo e qualquer assunto que lhe 

chegar ao conhecimento com atitude cristã, preservando o sigilo absoluto de tais 

informações, comunicando apenas ao Ministério Pastoral através do SIGMA ou reuniões 

semanais para que seja dado continuidade às providências cabíveis pela igreja.  

6. Comunica aos seus liderados o andamento das solicitações encaminhadas, as providências 

que foram ou que serão tomadas a respeito dos assuntos apresentados.  
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TODOS OS NÍVEIS DE LÍDERANÇA NO MINISTÉRIO DAS TRIBOS: 

1. O líder de Tribo deve orar diariamente por seus liderados e informá-los disso, bem como 

pedir que eles o estejam sustentando em orações. 

2. Cuidar dos seus liderados com o propósito de levá-los a uma edificação espiritual, zelando 

em fazer chegar às suas vidas a porção da Palavra, que os levarão a essa edificação (mesmo 

se um membro não participa da reunião quinzenal, ele deverá ter condições de crescimento 

recebendo o estudo e estando coberto pela oração do líder. Assim ele se sente cuidado, 

lembrado e amado). Ele precisa sentir que sua vida é importante para a sua Tribo, sem ser 

cobrado. É aí que o líder necessita de sabedoria e sensibilidade para tratá-lo corretamente. 

Deverá buscar em Deus essas condições.  

3. Colocar-se nas mãos de Deus para ser um instrumento ungido. Deixar primeiro o Espírito 

Santo ministrar a Palavra em sua vida, promovendo as mudanças necessárias para que tenha 

autoridade espiritual ao ministrar aos membros da Tribo. Só plantaremos a semente da 

Palavra em alguém, quando estivermos produzindo o Seu fruto. É do fruto que se tira a 

semente (princípio espiritual da semeadura)  

4. Proporcionar condições para a prática da comunhão entre os membros, comunhão esta, 

resultado da edificação dos membros, a verdadeira comunhão. 

5. Levá-los a uma vida de prática de jejum, oração e intercessão. 

6. Encorajar os membros a exercitarem uma vida devocional de oração e meditação na Palavra 

de Deus. 

7. Encorajar a prática do culto doméstico diário, visando a cobertura espiritual do cabeça sobre 

a família. 

8. Encorajar o membro a participar dos cultos na igreja e da escola dominical, a fim de que a 

comunhão e instruções do ministério sejam compartilhadas com todo o corpo, no amor e no 

poder investidos na igreja do Senhor. 

9. Fortalecer a vida familiar, fundamentando-a nos princípios da Palavra, e se necessário, 

encaminhar o casal para Encontros desse gênero ou aconselhamentos, através de relatório 

ao seu líder imediato. 

10. Instruí-los acerca das ordenanças fundamentais que regem o sucesso do crescimento 

espiritual do cristão nas áreas de: 

   Santificação e libertação dos pecados = batismo nas águas 

 Comunhão e alegria plena com o Senhor= Ceia do Senhor 

 Prosperidade nas finanças e vida profissional= dízimos e ofertas 
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11. Contatar, liderar e orientar os seus liderados no campo de trabalho. 

12. Exercer uma supervisão aos membros da tribo, observando e acompanhando o seu 

crescimento, apoiando-os em suas dificuldades e encaminhando-os aos ministérios 

específicos quando necessário, através de relatório ao seu líder imediato. 

3. Relatórios: 

Todo presbítero sobre tribos deve solicitar, na reunião com os seus liderados, um relatório quinzenal 

das ocorrências em sua Tribo, inserir as informações no SIGMA e compartilhar as necessidades nas reuniões 

semanais com o Ministério Pastoral. 

É imprescindível que o líder adquira a confiança do seu liderado, para que esse lhe confidencie suas 

fraquezas, suas necessidades e seus anseios e assim a igreja possa auxiliá-lo, mas da mesma forma, as boas 

novas que ocorrem nas Tribos também são muito importantes, porque edificam espiritualmente.  

As observações no SIGMA devem ser concisos, conter nomes e datas precisas, e principalmente, 

enviadas em tempo hábil, para uma tomada de ação eficaz.  

Os relatórios são fundamentais para a conclusão do ciclo de cuidado de cada membro. As 

ministrações espirituais fluem de encontro às necessidades do membro e retornam em forma de 

informações, que por sua vez gerarão novas ministrações, com poder para combater as forças malignas que 

atuam contra os filhos de Deus.  Esses relatórios não são “coisas de homens”, mas são parte da Estratégia 

dada por Deus e sem eles não seremos 100% eficientes no nosso alvo de edificar o Corpo de Cristo através 

das Tribos, uma vez que o ciclo não ficará completo. Portanto, zele pelo relatório, porque ele contém 

informações que podem gerar vida para uma família.  
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Fluxograma de Trabalho 
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Como Implantar 

Divisão Territorial: 

O mapa da cidade deve ser dividido em 12 regiões, sendo que cada região levará o nome de uma das 

12 tribos de Israel e deve acompanhar, na medida do possível, o mesmo posicionamento (nas coordenadas 

norte, sul, leste e oeste) das tribos na Palestina. Não há nenhum outro significado especial nesta forma de 

escolhermos a nomenclatura ou a localização das regiões, exceto o de simplesmente mantermos um padrão 

único de organização e definições em todo o Ministério Ágape. 

Para cada região, haverá um Presbítero sobre a Tribo, que por sua vez, contará com o auxílio de 

líderes de 100, de 50 e de 10 e presbíteros voluntários conforme a necessidade da região.  

O estabelecimento do número de líderes ocorrerá da seguinte forma: 

1. O número de líderes de 10 dependerá do número de famílias existentes na Tribo. Cada líder 

de 10 deverá dar suporte até 10 famílias. 

2. A necessidade de um líder de 50 ocorrerá sempre que houver mais de 5 líderes de 10 na 

Tribo. 

3. A necessidade de um líder de 100 ocorrerá sempre que houver mais de 2 líderes de 50 na 

Tribo. 

4. Os presbíteros sobre Tribo serão 12 em cada cidade, um para cada Tribo, auxiliados por 

presbíteros voluntários conforme a necessidade de cada região. 

Sempre que uma Tribo atingir um número de famílias maior que 10, ou se a extensão geográfica de 

uma Tribo for muito grande, esta região deve ser subdividida.  

Exemplos: 

Caso a Tribo de Aser tenha 18 famílias, deve ser subdividida em A-1 e A-2;  

Porém se, além disso, houver uma grande extensão geográfica, que dificultaria o trabalho de 

acompanhamento de seu líder de 10, então Aser deve ser subdividida em mais Tribos, mesmo que não 

atinjam o máximo de 10, para atender aos objetivos espirituais do Ministério (ficando, por exemplo, uma 

subdivisão com 4, outra com 6 e outra com 8, e seriam chamadas de A-1, A-2 e A-3).  

 

Modelo das Reuniões de Tribos 

20:00- Boas-vindas e orações iniciais. 

a) Orar em favor do ministério pastoral da Igreja Batista Ágape. 
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b) Orar por toda a liderança das tribos. 

c) Orar para que o Espírito Santo conduza a reunião, manifeste Seus dons, e edifique. 

20:15- Dois cânticos de louvor.  

20:25 -Estudo da Palavra de Deus. 

20:50- Ministrações: 

a) Siga as ministrações de acordo com as instruções no final dos esboços dos estudos. 

b) Ore para que o Espírito Santo revele a cada um aquilo que precisam compartilhar e receber 

na ministração das orações- (mantenha um clima de oração e muito amor por aqueles que 

compartilharem suas necessidades). 

c) Procure não aconselhar ou permitir que alguém peça a palavra para fazer isto. É muito 

importante que somente sejam feitas orações em favor das pessoas naquelas áreas em que 

elas estejam encontrando dificuldades (a obra é do Espírito Santo). 

d) Peça que haja completo sigilo em tudo que for compartilhado. Explique que a Tribo é um 

lugar seguro e que ali podem ser compartilhadas todas as dificuldades com os irmãos. 

21:15-Orações: 

a) Ao final de cada estudo o líder deve orar abençoando as pessoas segundo o que foi lhes 

revelado pelo estudo. 

b) Se houver tempo, orar especificamente pelas necessidades pessoais de cada um. Se não, 

encaminhar tais necessidades através dos relatórios para que os pastores e presbíteros orem 

durante as reuniões de segunda. 

21:30- Encerramento: Orar pedindo a cobertura da proteção divina sobre as famílias.  

 

Pontos a Lembrar: 

a) Comece e termine a reunião no horário. 

b) Certifique-se de que todos deixem o local até às 22:00 hs. 

c) Não esqueçam de fazer um pequeno relatório sobre o andamento das reuniões. Com 

observações que ajudarão a sermos fiéis a visão de estarmos orando por todas as 

famílias 

d) Os contatos com a Tribo não deven se limitar aos dias das reuniões. Sempre que 

puder, visite os seus liderados e verifique se os mesmos estão vivendo uma vida de 

temor a Deus, fidelidade aos cultos da igreja e nos dízimos e ofertas alçadas. 
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Formulários 

Relatórios devem ser inseridos no sistema SIGMA. 

Materiais de Divulgação 

No DVD com os arquivos serão disponibilizados os seguintes materiais: 

1. Apresentação_Tribos.ppt 

2. Apresentação em PowerPoint para a implantação da Estratégia na igreja. 

3. Logotipo_Tribos.jpg 

4. Quadro Informativo_100x50.jpg 

5. Exemplo de cartaz 100x50 da distribuição dos bairros de uma cidade em Tribos. 

6. Treinamento LT10.ppt 

7. Apresentação em PowerPoint para o treinamento dos Líderes de 10 das Tribos. 
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Presbitério 

Introdução 

O ministério do presbitério se fundamenta na Palavra de Deus quando este for chamado para 

entender às necessidades dos santos ungindo com óleo e orando pelos enfermos. 

Este ministério visa o cuidado de cada família levando-as a uma vida saudável diante do Senhor. 

Atua também na evangelização de uma determinada região, e estende o cuidado pastoral a cada alma e 

família ganha para Cristo Jesus. Este cuidado e acompanhamento pelos presbíteros visa o crescimento 

espiritual do corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus! 

 Serão estabelecidos tantos presbíteros quanto for necessário para o cuidado destas famílias 

em uma determinada cidade. 

Objetivo 

O presbitério sobre a cidade visa estender o cuidado pastoral sobre o rebanho no contexto dos lares, 

ou seja, exercerá funções pastorais nas regiões estabelecidas pelo ministério pastoral a fim de que as 

famílias da igreja recebam o amor e cuidado necessário ao desenvolvimento de sua estatura e saúde 

espiritual. 

Restaura a visão bíblica da Igreja em uma localidade. 

A visão é que sejamos Igreja, e não igrejas na mesma cidade. 

Estratégia Espiritual 

O centro da vontade de Deus para o seu povo é a adoração. Deus busca adoradores (Jo 4:23,24). 

A Estratégia do presbitério visa duas dimensões de atuação: 

1. A dimensão de cuidado com as ovelhas de Cristo. 

 O presbitério é uma extensão do ministério pastoral nos lares. 

 Visa o atendimento espiritual de cada família. 

 O presbítero, portanto, é o responsável pelo cuidado espiritual do rebanho na dimensão dos 

lares ou sobre a cidade. 

2. A dimensão de conquista de uma cidade para Deus. 

 Nesta dimensão ele cuida daqueles que estarão sendo alcançados pela Estratégia de 

conquista de cidades. 
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Presbíteros sobre Tribo, presbíteros voluntários 

Conforme foi visto na visão de Tribos, sobre cada Tribo haverá um Presbítero que será responsável 

pelos trabalhos dos líderes de 100, 50 e 10 das tribos, a mobilização das estratégias de evangelismo por 

meio de ações táticas com os ministérios internos da igreja, Núcleo Evangelístico e Conquista de 

Quarteirões. 

Sugere-se que este presbítero tenha o tempo integral dedicado ao ministério atendendo assim a 

demanda de cobertura espiritual sobre a liderança que atua em sua região, preparo e ministração de 

estudos nas reuniões quinzenais das Tribos, visitas e acompanhamento da vida espiritual da membresia, 

cultos de adoração ao Senhor durante a semana nos NAEs ou TAAs. 

Os presbíteros voluntários são pessoas ungidas, consagradas para o mesmo ofício, entretanto são 

pessoas que possuem seus trabalhos seculares, e que doam algumas horas semanais para o auxilio dos 

presbíteros de tempo integral. 

Os presbíteros voluntários poderão também auxiliar nas ministrações dos estudos nas Tribos. O 

objetivo de seu ministério é expandir vida pela Palavra de Deus ministrada em cada lar dos membros da IBA. 

Seu ministério é fazer visitas, aconselhamento, auxiliar nos trabalhos a serem desenvolvidos nos NAEs e 

TAAs. 

Os presbíteros devem participar das aulas da sala de Tribos na EBD afim de repassarem os mesmos 

nas reuniões semanais das Tribos. Eles devem estar cientes de que não dão estudos, mas transferem vida 

pela Palavra ministrada. 

Todas as semanas o presbítero, bem como líderes, devem participar das reuniões (como sugestão 

todas as segundas-feiras) a qual deve ser dividida em dois períodos: 

1. Manhã – Estudo da palavra de Deus com objetivo de aprofundamento dos conceitos Bíblicos e 

edificação pessoal. 

2. Tarde – Oração pelas famílias das igrejas, análise e tomada de decisões conforme relatórios 

apresentados. 

Conforme já visto no item “Estrutura Organizacional”, cada Tribo poderá implantar um NAEA e que 

posteriormente conforme demanda e necessidade estabelecer um TAA, conforme explicado abaixo: 

Núcleo de Assistência Espiritual Ágape (NAEA) 

Local estabelecido de onde o presbítero de Tribo exerce suas atividades eclesiásticas, e onde 

poderão ser realizados cultos diários com a finalidade de adoração ao Senhor, direcionamentos espirituais e 

suporte evangelístico aos membros da IBA que residem nesta região empenhados na evangelização de sua 

área de tribo. 
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O núcleo passa a ser a base de onde o Presbítero de Área, responsável por uma das 12 Tribos na 

cidade, realiza sua obra de cuidado do rebanho. 

Este local servirá como um escritório (gabinete) de apoio ao Presbítero de Área e aos presbíteros de 

apoio, com o propósito de oferecer assistência, atendimento aos membros da IBA residentes na região do 

NAEA. 

Em muitas situações, o trabalho de evangelismo em determinados lugares, resulta num Núcleo 

Ágape de Assistência Espiritual, uma reunião de uma quantidade reduzida de pessoas, em um determinado 

local, sendo dirigido por um presbítero escolhido pelo pastor titular da igreja da cidade. Os trabalhos 

realizados no NAAE, sempre estarão sujeitos à direção espiritual do pastor sobre a cidade. 

Atividades do NAEA: 

 Cultos ao Senhor e pregação da Palavra; 

 Assistência pastoral; 

 Núcleo Evangelístico; 

 Seminário Ágape (SAET); 

 Eventos evangelísticos. 

Templo de Adoração Ágape 

O Templo de Adoração Ágape é a expansão física do Templo Central para outras regiões onde as 

tribos estejam instaladas para facilitar o acesso dos membros ao cultos de adoração e louvor em cidade de 

maior porte estrutural. Neste caso, o lugar onde esteja ministrando o pastor titular na cidade será sempre o 

local para onde se deverão enviar todas as ofertas e dízimos e para onde devem se deslocar todos os 

presbíteros quando convocados pelo pastor da cidade. 

Local de celebração de cultos de adoração, Escola Bíblica Dominical, trabalhos ministeriais conforme 

orientação das estratégias espirituais do MBA, atendimento e assistência pastoral, Seminário Ágape (SAET), 

Eventos evangelísticos, celebração de batismo, ceia, casamento e reuniões de estudos das Tribos. 

O Templo de Adoração Ágape, que geralmente origina-se do NAAE, face a um número maior de 

pessoas, tornando-se necessário alugar um espaço mais adequado. Mesmo sendo instituída como Templo 

de Adoração, sempre será juntamente com os demais a igreja da cidade. Logo, todos os acontecimentos e 

atividades continuam sendo acompanhados e autorizados pelo pastor responsável e realizado pelo 

presbítero designado debaixo da autoridades do mesmo. 

O que deve e como deve ser um Templo de Adoração: 

 Multiplicar a visão da adoração e louvor; 
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 Realizar a coleta de dízimos e ofertas, e, direcionar para a administração da igreja da cidade; 

 Ministrar mensalmente a Ceia do Senhor, desde que, com ministrante autorizado e ungido 

para tal; 

 A realização de batismo nas águas, cerimônias de casamento e fúnebres, devem ser 

ministradas por um dos componentes do ministério pastoral, pastores e presbíteros, da 

cidade; 

 São de fundamental importância o acompanhamento e apoio espiritual e administrativo dos 

TAA. 

 O ministério Casa, respeitando as diretrizes do MBA, está autorizado a sugerir uma 

remuneração e/ou ajuda de custo ao presbítero do TAA, considerando sempre a 

disponibilidade de caixa local e a não dependência da I.B.A.  

 O ministério pastoral deve expandir suas atividades através do presbitério sobre a cidade e 

também por meio das tribos e seus respectivos Templos de Adoração Ágape supervisionados 

e liderados pelo pastor da cidade. 
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Estrutura de Liderança 

 

 

Fluxograma de Trabalho 
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Como Implantar 

 Arquivo Presbitério.xls 

 

 

 

  

Resp. Prazo Local Status

1

2

1

2

3

1

2

Pastor 
Titular

1

1
2
3

5-Culto de Lançamento do 
Presbitério Min.Pastoral

Assistir o DVD - Presbitério
Coordenar a ordem do culto
Apresentação dos presbíteros

4-N.A.E.A – Núcleo de Assistência 
Espiritual Ágape

Verificação da necessidade de implantação do NAEA 
e quando estabelecê-lo

3-Apresentação do Fluxo do 
trabalho do presbitério e do 
Organograma

Pastor 
Titular

Apresentação para o ministério pastoral

Apresentação para os prebíteros

2-Definição dos nomes dos 
Presbíteros sobre as  tribos 
instituídas

Pastor 
Titular

Definição dos presbíteros que já poderão assumir o 
presbitério neste primeiro momento. E definição das 
tribos que ficarão ao seus cuidados.

Validação com o ministério pastoral dos nomes e 
tribos indicadas.

Definição dos demais presbiteros e validação com 
ministério pastoral.

Medida Tarefas Essenciais

1-Definição do Coordenador do 
Presbitério

Pastor 
Titular

Validação do indicado com o ministério Pastoral;

Reunião com o coordenador e o pastor titular para 
alinhamento da visão.

Plano de Ação
Resp: 

Aprovação:
Data: 

Presbitério
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Formulários 

Os relatórios das atividades do presbitério deverão ser inseridos no sistema SIGMA. 

Materiais de Divulgação 

 Apresentação em PowerPoint para o culto de lançamento 

o Presbitério.ppt 
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Núcleo Evangelístico 

Introdução 

A visão de Núcleo Evangelístico foi recebida pelo pastor João Batista Martins de Sá, no ano de 1987, 

por ocasião da fundação da Igreja Batista Ágape de Campinas. 

Com a finalidade de dar cumprimento à vontade do Senhor Jesus Cristo revelada em Mateus 28.18-

20 e Marcos 16.15, a Igreja Batista Ágape passa a estabelecer o ministério de núcleo evangelístico visando o 

crescimento e extensão do Reino de Deus. 

Objetivo 

O objetivo do Núcleo Evangelístico é multiplicar, através da reprodução de novos núcleos, o 

potencial evangelístico da Igreja Batista Ágape. O Núcleo Evangelístico tem por objetivo apenas a 

evangelização das pessoas nas diferentes cidades onde a igreja está estabelecida. Esta multiplicação 

acontece quando os núcleos se subdividem dando origem a outros núcleos evangelístico conforme revela a 

visão. 

Estratégia Espiritual 

A Igreja é o Corpo de Cristo. Jesus orou para que todos fôssemos um (unidade da Igreja) para que o 

mundo pudesse crer que Deus O enviou (João 17. 21). 

Baseando-se na multiplicação das células biológicas e entendendo que a Igreja é um “Organismo 

Espiritual Vivo” ela, também, tem seu potencial de crescimento quantitativo. 

A união de irmãos em grupos de 3 e ao longo do período de encontros sendo adicionados mais 6 

pessoas não crentes ao grupo forma um Núcleo Evangelístico. 

A visão espiritual revelada por Paulo na palavra de Deus nos impulsiona a formação destes núcleos 

evangelísticos porque sendo a igreja um corpo vivo ele produz seu próprio crescimento. Isto nos levou a 

estratégia espiritual de “Núcleos Evangelísticos”. O crescimento quantitativo pelas multiplicações destes 

núcleos formado novos grupos de núcleos alcançando mais vidas para o Reino de Deus. 

Paulo entendeu a formação da Igreja como um único corpo mesmo que este seja formado por 

muitos membros. 

Portanto, da mesma forma que as células se unem para dar forma, harmonia 

e saúde ao corpo, nós, membros do Corpo de Cristo, também devemos estar unidos com um único 

objetivo: o crescimento e a edificação do Corpo de Cristo, pois assim estaremos cumprindo a vontade do Pai. 
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Dentro de uma Estratégia recebida pelo Pr. João Batista Martins de Sá, vamos denominar um grupo 

formado por três crentes em Cristo de NÚCLEO EVANGELÍSTICO. 

Cada NÚCLEO EVANGELÍSTICO será estabelecido debaixo da autoridade Pastoral e estará 

respondendo espiritualmente ao pastor titular da Igreja. O pastor nomeará um líder e o ungirá para a 

ministração no NÚCLEO EVANGELÍSTICO. Outros dois crentes estarão em submissão ao líder, oferecendo 

todo apoio para desenvolver o trabalho evangelístico. 

O que recebeu a unção (líder do núcleo evangelístico) exercerá autoridade sobre os outros dois, que 

ficarão responsáveis por: 

 Manter contato com todos os integrantes do núcleo evangelístico, dizendo-lhes da  

importância das reuniões (vale ressaltar que deverão fazer tudo para que todos os 

convidados estejam presentes no dia e no horário marcados para a reunião); 

 Os dois elementos que estarão auxiliando o líder deverão contribuir para obtenção do local, 

organização, horário de início e término de cada reunião. 

Como vimos no início, o objetivo é o evangelismo, tendo em vista o cumprimento do “ide” do Senhor 

Jesus. 

Estrutura de Liderança, Como Implantar e Fluxograma de Trabalho 

Para um melhor entendimento da Estratégia, dividimos o sistema em alguns pontos que traçarão as 

linhas gerais de funcionamento do núcleo evangelístico. Para eventuais dúvidas ou consultas sobre todo o 

processo, o líder poderá dirigir-se a este manual a qualquer momento e assim dirimir qualquer questão. 

Vamos aos pontos. 

1. Cada núcleo evangelístico será formado por três crentes (um líder e dois auxiliares). 

2. Esses três crentes estarão se reunindo semanalmente, durante quatro semanas, para 

estudar a Palavra, orar e jejuar. Os estudos são os seguintes: 

 Estudo 1: O que é Evangelismo; 

 Estudo 2: A Precisão do Evangelho; 

 Estudo 3:  Por Que Convidar Alguém Para Ouvir o Evangelho; 

 Estudo 4:  Verdades Para Aqueles que Recebem a Cristo  

Após o período de quatro semanas, cada um dos três elementos terá convidado duas novas pessoas 

(discípulos) para participar do núcleo evangelístico, tendo como objetivo estudar durante dois meses os 

seguintes assuntos: 

1. Deus, criador do universo e do homem; 
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2. Satanás, o grande enganador. A queda do homem; 

3. Deus restaurando o homem através de Seu Filho; 

4. O Novo Nascimento; 

5. A Igreja; 

6. O Batismo Cristão; 

7. Necessidade de uma Vida de Santificação; 

8. A importância da Santa Ceia para a Igreja de Cristo. 

Multiplicação: O Núcleo Evangelístico se multiplicará num culto especial no templo onde ministra o 

pastor da cidade. O pastor titular da igreja local dirigirá o culto e ungirá novos líderes de núcleos sob os quais 

serão incluídos os novos convertidos como auxiliares dos novos Núcleos Evangelísticos. 

1. Teoricamente o Núcleo Evangelístico se multiplica, se fortalece e dá crescimento ao corpo, da 

mesma forma que acontece com o corpo físico. Revive-se o processo inicial. No final dos dois meses 

de estudo os seis novos discípulos estarão prontos para serem batizados nas águas. 

2. Espera-se que no final de todas essas etapas (três meses depois) cada novo convertido esteja 

apto a integrar, junto com mais dois irmãos, um novo núcleo Evangelístico, o processo se repete e o 

“ide” do Senhor Jesus, não deverá sofrer solução de continuidade. 

Atenção: Tratar exclusivamente dos estudos acima relacionados. Apresentar Jesus como o enviado 

de Deus para a redenção de todos os homens através do Seu sangue na cruz do calvário. Não entrar, de 

forma alguma, em discussões sobre política denominacional ou sobre a situação de discórdia das religiões 

através dos séculos. Não procure, jamais, mostrar que sua religião é melhor que as outras, ou que todos 

estão errados e que temos a verdade. 

A Estratégia do Núcleo Evangelístico de forma esquemática: 

 

Observe, portanto, que no final de três 

meses, a célula original (ABC) gerou 

seis novos convertidos (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2). Dentro dessa visão, a célula 

original se dividiria a fim de gerar três 

novas células: (A, A1 e A2); (B, B1 e B2) 

e (C, C1 e C2).

A visão das células de forma esquemática:

C
C1   C2

A1 A2

A
A1   A2

Esquema 1

A
B   C

B1

C2

C1

B2
B

B1   B2
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Para termos uma ideia do aumento do número de novos convertidos vamos pensar na formação 

inicial de 10 núcleos evangelísticos (30 crentes). Dessa forma teremos: 

1º Trimestre: 10 núcleos x 6 discípulos = 60 novos convertidos 

2º Trimestre: 10 núcleos x 6 discípulos = 60 novos convertidos 

3º Trimestre: 10 núcleos x 6 discípulos = 60 novos convertidos 

4º Trimestre: 10 núcleos x 6 discípulos = 60 novos convertidos 

 TOTAL ANUAL PARA 10 NÚCLEOS EVANGELÍSTICOS: 240 NOVOSCONVERTIDOS 

Portanto, cada núcleo evangelístico irá gerar, teoricamente, 24 novos convertidos por ano. Isso daria 

uma taxa de crescimento anual (tca) de 800% aa. 

 

Tribos é o próximo passo: 

É essencial para o crescimento sadio da Igreja, que todo novo convertido seja agregado às reuniões 

de Tribos e à Escola Bíblica Dominical, pois estas farão o papel de complementadoras do processo de 

edificação do Corpo de Cristo. 

A Estratégia de núcleo evangelístico ficaria incompleta sem o devido acompanhamento posterior dos 

novos irmãos que forem sendo agregados. Todo novo convertido deve receber assistência que vá além 

daquela inicial dada pelo líder do núcleo evangelístico. Além do discipulado inicial, ele receberá a 

ministração na Escola Bíblica Dominical e nas Tribos, onde, junto a outros 9 irmãos na fé, poderá 

compartilhar suas dúvidas e necessidades cotidianas. Este procedimento dará condições ao novo convertido 

de integrar-se mais adequadamente à Igreja. 

Cremos que toda a Estratégia foi dada por Deus para a edificação do Corpo e, por isso mesmo, 

sabemos que Ele fará com que tudo corra da melhor maneira possível. Porém, sabemos que muitas 

situações aparecerão que nos levarão a revermos alguns pontos da metodologia, mas nunca da Estratégia. 

Regularmente estaremos fazendo reuniões, encontros e retiros para reciclagem e 

compartilhamento. O mais importante, para aquele que está começando é entender que, melhor do que 

toda a metodologia a ser empregada, é a sua disposição de coração face ao desafio. Sem a sua disposição, 

sem o seu “eis-me aqui” nenhum método ou Estratégia poderá ser implantado com sucesso. 

Formulários 

Ficha de Controle de Abertura do Núcleo Evangelístico. 
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Materiais de Divulgação 

 Apresentação do Fluxograma em Power Point 

o NúcleoEvangelístico.ppt 

 Folder para o líder  

o Este material poderá ser solicitado para o MAC – Campinas-SP 

 8 Estudos para o Núcleo Evangelístico  

o Este material poderá ser solicitado para o MAC – Campinas-SP 
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Família Ágape 

Introdução 

A visão Família Ágape concentra seu foco de atuação na edificação dos crentes no âmbito da igreja 

local, promovendo o fortalecimento do Corpo de Cristo com objetivo de que, assim como num corpo onde 

os membros, embora distintos, crescem coordenadamente juntos, assim também em cada igreja local, cada 

um dos membros do corpo, cresça espiritualmente de maneira uniforme. 

Objetivo 

O ministério visa o crescimento espiritual dos ministérios na igreja de forma sincronizada onde os 

ministérios focalizem assuntos de extrema relevância espiritual para o fortalecimento de cada pessoa dentro 

de sua faixa etária. 

A Estratégia contará com um projeto especial contendo um programa de estudos éticos, morais e 

espirituais a fim de prover suporte para os ministrantes e ministérios envolvidos na obra desta edificação. 

A Estratégia promoverá a sinergia entre os ministérios da Igreja através da formação de um conselho 

de líderes que darão suporte aos demais líderes de ministério. 

 A visão Família Ágape será o ministério responsável por coordenar, debaixo da autoridade pastoral, 

a capacitação dos obreiros da ceara por meio de treinamentos, seminários, estudos e ministrações com a 

finalidade de levar cada crente a uma maturidade de vida espiritual que produza a estabilização dos 

membros na igreja local. 

Se tivéssemos que resumir o Ministério Família Ágape poderíamos dizer que é uma “Visão de Servos, 

onde os participantes têm como objetivo principal servir uns aos outros.” 

Estratégia Espiritual 

O Ministério Família ágape é constituída por três frentes de trabalho fundamentais: 

1. Fortalecimento da Família; 

2. Crescimento Espiritual; 

3. Capacitação Ministerial. 

Para que estas 3 frentes sejam estabelecidas será necessário o conhecimento da Palavra de Deus, 

Técnicas, Testemunhos e Experiências. Entretanto, apenas conhecimento não será o suficiente e necessário 

para um trabalho de excelência para o Senhor Jesus, será necessário também a UNÇÃO e a PRÁTICA do que 

foi aprendido e absorvido. 

CONHECIMENTO + UNÇÃO + PRÁTICA = EXCELÊNCIA 
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1. Fortalecimento da Família 

 Promover estudos e análises de temas para faixa etárias específicas, determinados grupos 

dentro e fora da igreja, para uma determinada região e para igreja. 

 Estes estudos serão ministrados através de cursos, seminários, palestras, encontros em 

grupos pequenos, aconselhamentos conjugais e individuais, mensagens, cultos especiais, 

classe na EBD ou retiros, os temas são apresentados, debatidos e refletidos com a ajuda de 

recursos didáticos e bibliográficos como a Bíblia Sagrada, filmes, artigos, periódicos, jornais, 

apostilas, revistas, softwares e livros. 

 Ministração e unção pastoral para o fortalecimento da família. 

2. Crescimento Espiritual 

 Visando o crescimento espiritual dos membros da igreja, a Ministério Família Ágape, será 

responsável em sugerir ou promover seminários e programações com objetivo de integrar os 

membros da igreja nos diversos ministérios, a fim de que aja o crescimento espiritual do 

corpo de Cristo. 

 Este crescimento espiritual se dará por meio de ministrações nos: 

o Cultos 

o Escola Bíblica Dominical 

o Tribos 

o SAET 

o Seminários Temáticos 

3. Capacitação Ministerial 

 O ministério Família Ágape também será responsável por promover cursos para capacitação 

de novos líderes nos ministérios, ou reciclar os líderes já atuantes. 

 Esta capacitação ministerial deverá sempre ser alinhada à visão da Igreja Batista Ágape em 

todos os locais em que for ministrada para que haja uma unidade do corpo, com o objetivo 

de atingirmos o mesmo alvo, a estatura de Cristo. 

 Além da capacitação técnica e específica de cada ministério, será ministrada pelo ministério 

pastoral uma Unção especial sobre cada líder, dando autoridade e autonomia para os 

trabalhos a serem desenvolvidos dentro de seus ministérios. 

Estrutura de Liderança 

A liderança do Ministério Família Ágape será constituída por uma comissão cujos os membros são na 

sua maioria os líderes de outros ministérios, tendo no máximo de 10 a 12 membros. 



 

Versão 1.0_Setembro 2014 89 
 

Esta comissão será liderada pelo líder do Ministério Família Ágape, o qual deverá ser um membro 

que tenha contato direto com o ministério pastoral e participe das reuniões pastorais de apresentação dos 

resultados dos relatórios semanais. 

Dos demais participantes não será requerida a presença nessas reuniões, pois terão reuniões 

ordinárias e extraordinárias quando necessário para tomada de decisões. 

Fluxograma de Trabalho 

É de suma importância que o Ministério Família Ágape promova a integração ministerial. Esta 

integração se dará em 3 níveis: 

1. Integrando os membros dos Ministérios Espirituais Externos com os Ministérios Espirituais 

Internos: 

Conforme mencionado nos capítulos anteriores cada frente Ministerial Espiritual Externo prestará 

relatório para os seus líderes de imediato. Os líderes responsáveis por estas frentes apresentarão um 

relatório compactado, contendo os apontamentos de seus liderados que já foram possíveis resolver dentro 

da autoridade liberada e autorizada para cada líder e, apresentando as questões que devam ser conduzidas 

ao ministério pastoral para uma solução. Mediante os relatórios apresentados ao Ministério Família Ágape é 

responsável por analisar e fazer o levantamento de necessidades elaborando estratégias de macro ações 

corretivas e preventivas. 

Como exemplo segue o Fluxograma da integração do trabalho das Tribos, Presbitério e Família 

Ágape:  
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2. Entre os diversos ministérios: 

O Ministério Família Ágape promove a integração entre as atividades de um ministério e outro. Não 

apenas nas programações que envolvem a cooperação destes, bem como acampamentos, convenção, festa 

de comunhão, entre outros, mas também no alinhamento dos objetivos do Ministério Batista Ágape com os 

objetivos individuais de cada ministério.  

3. Entre os membros de dentro de um ministério: 

O Ministério Família Ágape apoiará por meio de treinamento e atividades a integração entre os 

membros de um mesmo ministério a fim de que eles estejam alinhados em seus objetivos pessoais, com os 

objetivos do ministério que por sua vez estarão alinhados com os objetivos do Ministério Batista Ágape. 

Esta integração será possível por meio da prática da Sinergia Ministerial, onde cada membro, como 

obreiro, coopera um com os outros na execução dos trabalhos e projetos tendo sempre vivo em suas 

mentes, que esta é uma VISÃO DE SERVOS, ONDE OS PARTICPANTES TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL 

SERVIR UNS AOS OUTROS, COMO AO SENHOR. 

 

Como Implantar 

O Ministério Família Ágape trabalha com todos os ministérios da igreja, sejam eles atuantes nas 

estruturas espirituais Interna ou Externa. Assim sendo o conselho que atua junto ao ministério Família Ágape 

será formado em sua maioria pelos líderes de vários ministérios. No entanto nada impede que alguma outra 

pessoa, que não esteja liderando um ministério, participe deste conselho. 

1. O pastor titular deve ungir o líder para este ministério. Este líder deve ser uma pessoa que 

participe das reuniões do ministério pastoral semanal, para que juntamente com o ministério 

possam verificar as necessidades das famílias e dos ministérios da igreja; 

2. O líder do ministério Família Ágape deve apresentar, como sugestão, ao pastor titular, no máximo 

12 nomes de membros efetivos da igreja local, para compor o Conselho Família Ágape; 

3. Os membros deste conselho devem ser aprovados pelo ministério pastoral; 

4. Após aprovação dos nomes, o líder deve convidar individualmente cada membro aprovado e 

explicar a Estratégia e o trabalho; 

5. Sendo aceitos os convites para o ingresso no ministério, agendar-se-á a 1ª reunião do Conselho 

Família Ágape, onde será apresentada a Estratégia, os propósitos e as expectativas de envolvimento 

de cada líder; 

6. Fazer um levantamento das necessidades da igreja local e elaborar um cronograma de 

programação, para atuar e resolver as dificuldades e necessidades apontadas; 
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7. O conselho também promoverá ações preventivas para as famílias e atuará no apoio da 

capacitação dos ministérios; 

8. Elaborar uma agenda mensal com reuniões ordinárias com os membros do Conselho para que aja 

acompanhamento dos projetos sugeridos. 

Após a instituição do conselho, é muito importante o levantamento das necessidades das famílias e 

ministérios da igreja. Uma estratégia para que isto seja feito de uma maneira criteriosa, é a organização de 

um projeto de visita a todos os membros da igreja pelo ministério pastoral. 

Durante esta visita é importante que se faça uma atualização do cadastro dos membros e um 

relatório dos apontamentos apresentados durante a reunião. 

Estes apontamentos positivos e negativos servirão como base para um primeiro levantamento de 

necessidades pontuais, em um grupo específico, ou, para toda igreja. 

Após este levantamento, será importante a atuação imediata do conselho, sempre com a aprovação 

pastoral, nos casos apresentados. Neste momento os diversos ministérios da igreja também terão que estar 

preparados para apoiar e atuar nas necessidades levantadas que são pertinentes aos seus ministérios.  

Esta preparação será apoiada pelo Ministério Família Ágape, o qual ajudará na organização e 

mobilização dos treinamentos. 

A busca de novos líderes e talentos dentro da igreja também será motivo de oração e preparação do 

conselho Família Ágape. 

Por meio de todas estas estratégias se promoverá a edificação com excelência do corpo de Cristo.        

 

Formulários 

 

No CD com os arquivos serão disponibilizados os seguintes materiais: 

1. Cadastro Ministerial.doc 

Cadastro de cada ministério juntamente com os seus membros. 

2. Formulário de Projeto Básico.pdf 

Cadastro de para evento, análise de custo e descrição dos recursos de outros ministérios envolvidos. 

3. FamíliaAgape.ppt 

Apresentação em PowerPoint para a implantação da Estratégia na igreja. 
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Materiais de Divulgação 

 

À medida que o MBA lançar eventos e programações, todas as igrejas Batista Ágape receberão os 

materiais juntamente com a explicação e procedimentos de implantação. 

Cada igreja deverá informar ao responsável pelo Ministério Família Ágape do MBA o líder local para 

que o mesmo seja informado e atualizado de cada novo projeto, evento, seminário etc. 
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