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Estratégia de Funcionamento da Igreja 

 
Definição: 

Quando falamos em estratégia estamos falando em duas coisas: a primeira diz respeito aos 
 princípios estabelecidos por Deus, como parte de Seu plano para a igreja em todos os tempos, e isto 
é absoluto; a segunda diz respeito à metodologia, e esta é temporal e relativa. 
 
Podemos observar tanto um quanto o outro no livro de Atos: 
 

Entendemos que são absolutos de Deus: que a igreja esteja nas casas e em locais públicos, e  
que realize sua obra nas ruas, praças, locais de trabalho, escola, etc. E que se trabalhe com a 
fundamentação e formação dos discípulos: na Palavra; oração; comunhão; partir do pão. Por outro 
lado, cremos que o Senhor está nos orientando a uma prática bíblica adequada a nossa realidade 
local e isto é temporal, podendo ser alterado de acordo com o discernimento que temos, para melhor 
funcionamento do Corpo. 
 
Objetivo: 

Devido ao momento histórico que vivemos e buscando um funcionamento da igreja adequado 
à Palavra como veículo para que o propósito eterno do Pai se estabeleça na terra, estamos dando 
uma orientação geral a toda congregação, para que não haja distorção ou desvio naquilo que 
entendemos ser o extrato, o essencial. Assim, todos poderão, igualmente, andar seguindo a Jesus e 
cumprindo seu propósito, sem desconsiderar as particularidades, unidos, contudo, no fundamental, na 
raiz.  
 
O que entendemos por essencial? 
 
1- A formação dos discípulos (através do que chamamos de discipulado). 
  
2- Os encontros da igreja nas casas (que chamamos de grupos caseiros). 
 
3- As reuniões de setor (são reuniões que acontecem na mesma cidade, a cidades com um 
setor ou mais setores). 
 
4- Reuniões gerais (que acontecem no sítio dos Ipês que hoje chamamos de domingões). 
 

Toda igreja deve estar funcionando nas casas, em grupos relativamente pequenos, respeitados 
os limites de espaço, liderança e outros que forem detectados. Contudo, isto não deve ser 
confundido com o processo de discipulado, que continua normalmente com seus vínculos e 
objetivos. 

 
A igreja nas casas serve para desenvolver a comunhão, através de compartilhamento, comer 
juntos, serve também para treinar novos líderes, por causa das oportunidades existentes. 

 
 
Que pontos devem ser comuns? 
 
1- A formação dos discípulos (através do que chamamos de discipulado). 
 

• a) Apostila dos fundamentos I (conteúdo abaixo) 
1-O Propósito Eterno de Deus; 
2- A Vida e a Obra de Jesus; 
3- Jesus Cristo é o Senhor; 
4- O Reino de Deus; 
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5- A Porta do Reino; 
6- A Igreja; 
7- O que é um Discípulo; 
8- Arrependimento; 
9- Batismo nas Águas; 
10- Dons do Espírito Santo. 
 

• b) Apostila dos fundamentos II (conteúdo abaixo). 
1- Autoridade na Igreja; 
2- Disciplina na Igreja; 
3- Namoro e Casamento; 
4- O Reino de Deus e a Família; 
5- A Igreja e a Missão. 
 
2- Os encontros da igreja nas casas (que chamamos de grupos caseiros). 
 
1- Compartilhamento da Palavra, Oração e Testemunhos. 
I Coríntios 14:26 
26- Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, 

aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. 
Atos 2:42-47 

42- E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 
43- Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 

44- Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 
45- Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém 

tinha necessidade. 
46- Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as 

suas refeições com alegria e singeleza de coração. 
47- Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes 

o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. 
 
2- A refeição com celebração da ceia do Senhor. 
 
I Coríntios 11:23-26 
23- Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que 

foi traído, tomou o pão; 
24- E, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em 

memória de mim. 
25- Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a 

nova aliança no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 
26- Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do 

Senhor, até que ele venha. 
 
3- Estudo da palavra conforme direção do presbitério conforme a necessidade da igreja. 
 
4- Reuniões gerais (hoje acontecem no sítio dos Ipês que chamamos de domingões). 
Louvor, adoração, oração, comunhão e almoço juntos. 
 
Observação: 

As reuniões não devem ser mecânicas ou pré-fabricadas. Deve-se ter discernimento para 
atender necessidades locais, temporais e mesmo saber o tempo e a vontade do Espírito Santo, tais 
como: Podemos ter uma reunião onde alguns irmãos serão batizados com o Espírito Santo, ou haverá 
um profundo senso de confissão, reconciliação ou mesmo alegria e júbilo no Senhor, sem, entretanto, 
perder-se o alvo. 
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 Este é também um local para integração de novos convertidos. Os contatos devem ser trazidos 
para cá primeira e prioritariamente, depois então devem ser conduzidos à integração em todo o Corpo 
reunião setorial, geral, etc. 
 Uma outra coisa que devemos destacar é que nas reuniões das casas o compartilhamento e a 
supervisão serão de uma maneira integrada. Isto será mais eficiente se os grupos não forem grandes. 
 
 
Vitória 23 de novembro de 2019. 
 
Encontro do presbitério da grande vitória com líderes de grupo caseiro e 
discipuladores no Sítio Recanto dos Ipês em Tímbui. 
 
Atos15:28 
28- Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas 
essenciais. 
 
Assuntos abordados que deverão ser trabalhados nos setores em 2020: 
 

• Palavra e oração; 
• Igreja de 30 a 40 anos, necessidade de trazer ordem; 
• Todos devemos estar vinculados a um discipulado; 
• Sua importância é vital para a edificação do corpo; 
• Todos devemos estar debaixo de governo; 
• Devemos atender aos chamados/convocações da liderança; 
• Festas de casamento que aconteceram no nosso meio estão totalmente fora do padrão; 
• Falta de informação de irmãos que não vão a reunião, não tem compromisso mutuo; 
• Importância da reunião da igreja (comunhão/celebração vida da igreja), reunião discipulado 

(formação), reunião grupo caseiro (evangelismo); 
• Explicação de presbitério x ministério; 
• Serviço/hospitalidade do corpo, não deve ser uma carga, mas sim um privilégio, (o maior é o 

que serve); 
• Honra, considerar os irmãos superiores a nós mesmos; 
• Entretenimento e distrações  (essas coisas tem tomado o tempo do Senhor em nossas vidas); 
• Importância das crianças e jovens (referência dos pais na vida deles); 

 
Atos 16: 4 e 5 
Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas 
pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, 
aumentavam em número. 
 
Considerações finais: Os áudios que foram gravados nesse encontro estão no site da igreja, que 
deverão ser trabalhados também nos setores da grande Vitoria no ano de 2020. 
 
www.igrejavix.com.br 
 


