PLANO
ESTRATÉGICO

DIREÇÃO:

1. ORAÇÃO
2. ENSINO
3. MISSÕES

“Ser uma Igreja comprometida com a
oração, o ensino da Palavra de Deus
e a evangelização do mundo”
MISSÃO:
“Igreja de membros ﬁéis a Deus,
na pureza, na fé reformada e no
serviço cristão”

PLANO ESTRATÉGICO

ORAÇÃO

ENSINO

MISSÕES

MÉTODO
Foco nas principais missões da Igreja, não nas
suas atividades, em consideração à sua
natureza biblicamente espiritual

PRINCÍPIOS:
01

Preservar a consciência da natureza espiritual da Igreja

02

Considerar as particularidades de cada Ministério

03

Unir e direcionar os Ministérios para os mesmos objetivos

04

Fortalecer a consagração pela oração e ensino bíblico

05

Combinar comunhão e missão na experiência da Igreja
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COMPROMISSO PESSOAL DE CADA MEMBRO:
“Mas, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” - Efésios 4:15
Como a Igreja deve viver? O capítulo 4 de Efésios nos oferece respostas bastante enfáticas e práticas.
Entre os capítulos 1 e 3 Paulo fez uma exposição doutrinária:
⇒ O plano de Deus para a salvação e o Seu poder (cap. 1)
⇒ A revelação da Sua graça na salvação e reconciliação (cap. 2)
⇒ A oração para que a Igreja compreendesse esse mistério (cap. 3)
Nesses capítulos, portanto, temos grandes verdades teológicas, as quais revelam a posição do crente
em Cristo; verdades que mostram o crente subindo aos céus! Mas no capítulo 4, ele é levado a descer
à terra, para saber como lidar com a sua realidade terrena até o dia em que ela será plenamente
celestial;
A caminhada do crente é o assunto de Efésios a partir deste ponto:
1. O crente deve andar em conformidade com o seu chamado (Ef 4:1-6);
2. Deve usar seus dons, centralizados pelo propósito da Palavra (Ef 4:7-16);
3. Possuir um testemunho superior ao dos não-crentes (Ef 4:17-24);
4. Se revestir da verdadeira espiritualidade (Ef 4:25-32).
Paulo nos ensina que o crescimento da Igreja, para ser saudável e bíblico, requer dos crentes:
1. Esforço para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz (v. 3);
2. Cooperação de uns com os outros a favor da ediﬁcação (v. 15-16);
3. Confrontação do pecado em suas próprias vidas (v. 20-22);
4. Cultivo de espiritualidade vibrante e contagiante (v. 32).
Todo cristão deve crescer na fé e se envolver no crescimento da Igreja. Tal crescimento, considerando
o plano e a graça de Deus, é resultado do crescimento e do compromisso individuais de cada crente.
Nenhum outro fato supera a necessidade da consagração (Js 3:5). O Livro de Atos demonstrou essa
verdade e seus efeitos (At 2:40-47 e 9:31).
“Não podemos negar o fato que na Igreja primitiva havia um grande número de pregadores
habilidosos. Mas nem por isso assumiram sozinhos a responsabilidade de trabalhar na Igreja e
fazê-la crescer” (MURRAY, Iain. A Igreja: Crescimento e Sucesso, p. 19).
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ORAÇÃO
- Dia anual de estudo bíblico, oração com jejum, do Conselho e Junta Diaconal;
- Reunião bimestral de oração do Conselho e Junta Diaconal;
- Instruir a Igreja na prática da oração e jejum, no púlpito;
- Encontro de toda a PIPG para oração e jejum;
- Divulgação de plano de leitura bíblica anual e de oração semanal;
- Duas reuniões semestrais de oração nos pequenos grupos.

ENSINO
- Concentrar o ensino no púlpito, EBD e nos pequenos grupos;
- Eventos especiais para divulgação da fé reformada (jovens e adultos);
- Fortalecer a assistência pastoral (aconselhamento e discipulado);
- Instruir jovens e casais frente às tensões morais da nossa época;
- Direcionar disciplinas da EBD para as ações de crescimento da Igreja;
- Realizar curso de formação para professores e auxiliares da EBD.

MISSÃO
- Envolver toda a Igreja na evangelização, através de cultos especiais;
- Direcionar os ministérios locais por propósitos missionários urbanos;
- Realizar viagens evangelísticas de curto prazo;
- Promover a evangelização urbana, através dos pequenos grupos;
- Preparar a Igreja para a plantação de uma nova Igreja, na periferia da Cidade e/ou
interior do Estado.
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“Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; conﬁrma sobre nós as
obras das nossas mãos, sim, conﬁrma a obra das nossas mãos”
Salmo 90:17

IGREJA

PRINCÍPIOS

CULTOS PÚBLICOS
Fortalecer a consciência
da necessidade
de congregar

ORAÇÃO
Instruir e estimular maior
dedicação às orações
em toda a Igreja

PEQUENOS GRUPOS
Aumentar a eﬁcácia do
pastoreio relacional
dos membros

ENSINO
Fortalecer a consciência
doutrinária da Igreja
com ensino estratégico

INTEGRAÇÃO
Promover a integração
nos relacionamentos e
no serviço cristão

MISSÕES
Criar amplas
oportunidades de
evangelização pessoal

DIREÇÃO:
“Ser uma Igreja comprometida com a oração, o ensino da
Palavra de Deus e a evangelização do mundo”
MISSÃO:
“Igreja de membros ﬁéis a Deus, na pureza, na fé reformada e
no serviço cristão”
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