
PROJETO 
JOÃO 15

“Nisto é 
glorificado meu 

Pai, em que deis 
muito fruto; e 

assim vos 
tornareis meus 

discípulos.” (João 
15:8)



IBRVN – Histórico da Caminhada

• Bons fundamentos 
recebidos da IBVN

• A importância de ser 
reformado

• 9 Marcas

• Governo

• Organização e Clareza

• Culto

Eclesia
Reformata et 

Semper
Reformanda

est



O que falta?



Inspiração para uma “nova” visão



A Treliça e a Videira
“Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece 

em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem 
mim nada podeis fazer.” (João 15:5)

“também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual 
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais 

agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.” (1 Pedro 2:5 RA)



Mudanças de Mentalidade
• Do Realizar Programas para o Edificar Pessoas

• Do Realizar Eventos para o Treinar Pessoas

• Do Usar Pessoas para o Promover o Crescimento 
das Pessoas

• Do Preencher Lacunas para o Treinar Novos 
Obreiros

• Do Resolver Problemas para o Ajudar as Pessoas a 
Progredirem

• Do Buscar o Crescimento da Igreja para o Desejar o 
Crescimento do Evangelho

FOCO NAS PESSOAS



O Plano de Deus e a Missão da 
Igreja
• O que Deus está 

fazendo neste 
momento da história?

“Ide, portanto, 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 vos 
tenho ordenado. E eis que estou 
convosco todos os dias até à 
consumação do século.” (Mateus 
28:19-20)



De quem é essa missão?

“E o que de minha parte 
ouviste através de muitas 
testemunhas, isso 
mesmo transmite a 
homens fiéis e também 
idôneos para instruir a 
outros.” (2 Timóteo 2:2)

“Igrejas não fazem 
discípulos; discípulos 

fazem discípulos.”

Bruce Hall



Palavra de Deus sempre no Centro
“Damos sempre graças a Deus, 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
quando oramos por vós, desde 
que ouvimos da vossa fé em 
Cristo Jesus e do amor que 
tendes para com todos os santos; 
por causa da esperança que vos 
está preservada nos céus, da qual 
antes ouvistes pela palavra da 
verdade do evangelho, que 
chegou até vós; como também, 
em todo o mundo, está 
produzindo fruto e crescendo, tal 
acontece entre vós, desde o dia 
em que ouvistes e entendestes a 
graça de Deus na verdade;” 
(Colossenses 1:3-6)

• A Palavra da Verdade 
do Evangelho cresce na 
vida das pessoas não 
nas estruturas da igreja.

• O investimento da 
Palavra da Verdade do 
Evangelho deve ser na 
vida dos discípulos.



Precisamos crer na Palavra de 
Deus

• Palavra de Deus e Oração

• Desafios de Fé:
• Acreditar que encontrar a 

Bíblia é encontrar Deus;

• Acreditar que Deus age 
efetivamente por meio de 
Sua Palavra e Seu Espírito

• Acreditar que Deus põe este 
poder para funcionar quando 
cristãos como eu e você 
falamos.

“É difícil manter a fé no 
poder da Palavra de Deus”

Jonathan Leeman



Estágios do Crescimento Evangélico



Foco nas Pessoas onde elas estão



Todo cristão ministra a Palavra
“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 
mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de 
Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à 
medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não 
mais sejamos como meninos, agitados de um lado para 
outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 
artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao 
erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem 
ajustado e 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.” (Efésios 
4:11-16)



Todo cristão ministra a Palavra

• “Habite, ricamente, em 
vós a palavra de Cristo; 
instruí-vos e 
aconselhai-vos 
mutuamente em toda a 
sabedoria, louvando a 
Deus, com salmos, e 
hinos, e cânticos 
espirituais, com 
gratidão, em vosso 
coração.” (Colossenses 
3:16)

• “E certo estou, meus 
irmãos, sim, eu mesmo, 
a vosso respeito, de 
que estais possuídos de 
bondade, cheios de 
todo o conhecimento, 
aptos para vos 
admoestardes uns aos 
outros.” (Romanos 
15:14)



Todo cristão ministra a Palavra

• “Tende cuidado, irmãos, jamais 
aconteça haver em qualquer 
de vós perverso coração de 
incredulidade que vos afaste 
do Deus vivo; pelo contrário, 
exortai-vos mutuamente cada 
dia, durante o tempo que se 
chama Hoje, a fim de que 
nenhum de vós seja 
endurecido pelo engano do 
pecado.” (Hebreus 3:12-13)

• “Consideremo-nos também 
uns aos outros, para nos 
estimularmos ao amor e às 
boas obras. Não deixemos de 
congregar-nos, como é 
costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e 
tanto mais quanto vedes que o 
Dia se aproxima.” (Hebreus 
10:24-25)



Todo cristão ministra a Palavra

“O Novo Testamento presume 
que todo discípulo cristão será
um comunicador piedoso da 
Palavra de Deus, em inúmeros
contextos e maneiras
diferentes.” – A Treliça e a 
Videira



Como funciona isso na prática?

Lar Congregação Comunidade

Um a um
? ? ?

Grupos 
pequenos ? ? ?

Grupos 
maiores ? ? ?



Um Movimento Amplo -
execheomai
• Não é um programa – é 

um movimento de 
repercussão da Palavra.

• “Porque de vós 
repercutiu a palavra do 
Senhor não só na 
Macedônia e Acaia, 
mas também por toda 
parte se divulgou a 
vossa fé para com Deus, 
a tal ponto de não 
termos necessidade de 
acrescentar coisa 
alguma;” (1 Ts 1:8)



Dois tipos de igreja e...



...uma 
terceira via



Igreja Reformada
Moderna
“Apesar de todas as suas virtudes históricas, a 
abordagem de pastor como um clérigo diz alto e 
claro aos membros da igreja que eles estão ali
para receber e não para dar. Como modelo, essa
abordagem tende a produzir consumidores
espirituais e não discípulos ativos de Cristo e, 
muito facilmente, funciona apenas em modo de 
manutenção. Evangelização, tanto para os
membros individuais da congregação quanto
para a igreja como um todo, está no fim da lista.

Esta maneira de pensar sobre o ministério
pastoral reflete a cultura e normas de um 
mundo diferente – o mundo de nações
cristianizadas dos séculos XVI e XVII, no qual
toda a comunidade estava na igreja e o pastor 
era um dos poucos que tinham educação
suficiente para ensinar.”



Cooperação – Ministério -
Treinamento
• A estratégia bíblica 

sempre foi de 
cooperação, de 
ministério e de 
treinamento.

• Ser membro é ser 
parceiro.

• Paulo – 100 nomes 
associados – 36 
cooperadores.

• Cooperadores –
sinergoi

• Ministros - diakonoi



Formação de Líderes

E o que de minha parte 
ouviste através de muitas 
testemunhas, isso mesmo 
transmite a homens fiéis e 
também idôneos para instruir 
a outros.

2 Timóteo 2:2



Como implantar isso na IBRVN?
• Convicções:

• Nosso alvo é fazer 
discípulos

• Vigilância porque todas as 
igrejas tendem ao 
institucionalismo

• A essência do fazer 
discípulos é o ensino 
diligente da Palavra

• Ser um discípulo é ser um 
fazedor de discípulos

• Fazer discípulos precisa 
ser treinado e equipado 
com convicção, caráter e 
competência.

• Medidas:
• Seleção de 

cooperadores
• Suporte à rede de 

repercussão da Palavra
• Descentralização com 

supervisão
• Revisão de todos os 

nossos programas e 
atividades

• Engajamento de todos
• Implantação de 

programas de 
treinamento

3C





Vai ser fácil?

"Construir uma igreja sobre eventos e 
programas é como deslizar sobre o gelo 
com um par de patins de gelo. Construir 
uma igreja sobre relacionamentos é como 
pisar em vários restos de chiclete em um 
dia de calor.“

Jonathan Leeman

“Todo cristão é um professor da Palavra de 
Deus“

Jonathan Leeman



500 Anos da Reforma

“Eu me opus às indulgências e aos
papistas, mas nunca pela força. Eu 
simplesmente ensinei, preguei e 
traduzi a Palavra de Deus; fora 
isso, não fiz mais nada. E enquanto
eu dormia ou bebia a cerveja de 
Wittenberg com meus amigos 
Phillip e Amsdorf, a Palavra
enfraqueceu o papado de tal forma 
que nenhum príncipe ou imperador
jamais seria capaz. Eu não fiz nada; 
a Palavra fez tudo.”

Martinho Lutero



Dúvidas e 
Perguntas


