
 

 

 

 

NÓS PODEMOS DUPLICAR O TAMANHO DA IGREJA 
Porque faríamos isso? 
 

Mateus 16:17-19  
17 Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque 
não foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. 
18 Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19 Dar-
te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado 
nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 
 
 
O CRESCIMENTO DA IGREJA ESTÁ NAS MÃOS DE CADA MEMBRO QUE #PERTENCE 
Como posso me engajar? 
 

Efésios 4:11-13  
11 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelistas e outros para pastores e mestres, 12 com vistas ao 
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a 
edificação do corpo de Cristo, 13 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, 
 
SE EU QUISER APENAS FREQUENTAR? 
BORBOLETAR POR IGREJA POR TODA A VIDA? 
Ainda assim, podemos tornar nossas vida signficativas para o Reino. 
 

Mateus 25:21  
21 Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, 
sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUAL O ARGUMENTO CENTRAL PARA TUDO ISSO? 
 

Mateus 28:18-20  
18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi 
dada no céu e na terra. 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis 
que estou convosco todos os dias até à consumação do século. 
 
 
COMO FAREMOS? 
Accountability 
Discipulado 
1/1 
Pequenos Grupos 
 
DIA 10 DE DEZEMBRO 
Discipulado 1/1 
TADEL nas datas no site 
 
 
RECURSOS DISPONÍVEIS 
Compromisso 
Responsabilidade 
Prestação de contas 
Frutificação 
 
 

Quem ora por mim? 
O que tenho profetizado? 

Quem é o meu líder? 
Quem são os meus discípulos? 

 
 

Zacarias 4:5-7  
5 Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? 
Respondi: não, meu senhor. 6 Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra 
do SENHOR a Zorobabel: Não por força nem por poder, mas pelo meu 
Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos. 7 Quem és tu, ó grande monte? 
Diante de Zorobabel serás uma campina; porque ele colocará a pedra de 
remate, em meio a aclamações: Haja graça e graça para ela! 


