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RESUMO 

O presente trabalho é uma análise dedutiva, do plantio da Igreja Baptista do Montijo, baseado 

na prática e estratégia paulina. Após o capítulo introdutório, se é definido o lugar do plantio de 

igrejas na missão da Igreja de Jesus. Posteriormente, focaliza-se o ministério paulino de plantio 

de igrejas, discute-se acerca das suas convicções teológicas e explana-se a sua filosofia e me-

todologia como plantador de igrejas. Na parte final do trabalho, após se descrever como a Igreja 

Baptista do Montijo foi plantada, conclui-se respondendo se a mesma seguiu o mesmo padrão 

de Paulo. Além disso, apresentam-se recomendações à luz do processo paulino de plantio de 

igrejas que podem ser seguidas pela Igreja Baptista do Montijo, bem como por outros projetos 

de plantio de igrejas urbanas.  

Palavras-Chave: Igreja Baptista do Montijo; Apóstolo Paulo; igreja; plantação de igrejas; missão 

da igreja.  
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ABSTRACT 

This work is a deductive analysis of the planting of the Baptist Church of Montijo, based on Pauline 

practice and strategy. After the introductory chapter, the place of planting of churches in the mis-

sion of the Church of Jesus is defined. Next the work focuses on the Pauline ministry of planting 

churches, discussing his theological convic-tions, and explaining his philosophy and methodology 

as a church planter. In the final part of the paper, after describing how the Baptist Church of 

Montijo was planted, the church plant will be analysed in the light of Paul’s theology and practice. 

The conclusion is reached that this church plant did follow the patterns of Paul. Suggestions and 

recommendations will be made not only of the Montijo Baptist Church planting project, but also 

for other urban church planting projects. 

Key Words: Igreja Baptista do Montijo; Apostle Paul; church; planting of churches; mission of the 

church. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Título Proposto e Palavras-Chave  

O plantio da Igreja Baptista do Montijo: um estudo dedutivo a partir da prática e estratégia paulina.  

Palavras-Chave: Igreja Baptista do Montijo; Paulo; igreja; plantação de igrejas; missão da igreja.  

1.2 Resumo / Abstract  

O presente trabalho é uma análise dedutiva, do plantio da Igreja Baptista do Montijo, baseado 

na prática e estratégia paulina. Após o capítulo introdutório, se é discutido acerca do lugar do 

plantio de igrejas na missão da Igreja de Jesus. Posteriormente, focaliza-se o ministério paulino 

de plantio de igrejas e discorre-se acerca das suas convicções teológicas, da sua filosofia e 

metodologia como plantador de igrejas. Na parte final do trabalho, após discorrer como a Igreja 

Baptista do Montijo foi plantada, se conclui respondendo se a mesma seguiu o mesmo padrão 

de Paulo. Além disso, se apresentam recomendações que podem ser seguidas não apenas pela 

Igreja Baptista do Montijo, bem como por outros projetos de plantio de igrejas urbanas.  

1.3 Pano de Fundo e Afirmação do Problema  

O plantio, estabelecimento e a maturidade de uma igreja é, inquestionavelmente, uma ação da 

graça do Senhor. Paulo, que via a si mesmo como alguém comissionado por Deus para a plan-

tação de igrejas, tinha claro esse princípio. Aos coríntios afirmou: “Eu plantei, Apolo regou, mas 

Deus é quem fez crescer, de modo que, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, 

mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, 

e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos coopera-

dores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus” (1 Co 3.6-9). Ao lançar mão da 

analogia da Igreja de Cristo como “lavoura de Deus” (1 Co 3.9), Paulo destaca que, em última 

análise, é o próprio Senhor o dono e o responsável por essa lavoura (Mt 16.18).  

Por outro lado, Paulo via a si mesmo como um cooperador no processo de plantio (1 Co 3.7,9). 

Além disso, fazia esse trabalho com um propósito bem definido (1 Co 3.8a) e tinha plena convic-

ção que seria recompensado por todo seu esforço (1 Co 3.8b). Em outras palavras, Paulo cria 

que o estabelecimento de igrejas locais acontecia por meio dos servos do Senhor, a quem o 

próprio Deus havia chamado para tal. Diante dessa certeza, Paulo teve o ministério mais profícuo 

de plantação de igrejas no início do Cristianismo. Roland Allen (1962:3) observa: 

In little more than ten years St. Paul established the Church in four provinces of the 

Empire, Galatia, Macedonia, Achaia and Asia. Before 47 A.D. there were no 
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Churches in these provinces; in 57 A.D. St. Paul could speak as if his work there was 

done, and could plan extensive tours into the far West without anxiety lest the 

Churches which he had founded might perish in his absence for want of his guidance 

and support.  

Na presente dissertação, pretende-se discutir, defender e mostrar que que todo o ministério de 

Paulo foi estruturado em cima de três colunas: (a) suas convicções teológicas, que impulsiona-

ram o seu ministério. Paulo não exercia suas atividades ministeriais por arroubos de espirituali-

dade ou por mera obstinação. Por crer que era devedor do evangelho, estava disposto a pregá-

lo aos gregos, bárbaros, sábios e ignorantes (Rm 1.14); (b) sua filosofia ministerial, que delineou 

o seu ministério. Uma leitura mais acurada das Escrituras irá identificar práticas ministeriais de 

Paulo, que eram frutos da sua maneira de pensar o ministério. Um claro exemplo disso é encon-

trado no fato de Paulo sempre trabalhar com companheiros ministeriais, os quais formavam equi-

pes de trabalho; (c) sua estratégia ministerial, por meio da qual Paulo executou o seu ministério. 

Aqui refere-se, por exemplo, às ações sequenciais e práticas usadas por Paulo para o estabele-

cimento de igrejas locais.  

As questões relacionadas à teologia e à filosofia ministerial geralmente são pontos passivos entre 

aqueles que estudam o ministério paulino de plantio de igrejas. Porém, quando o assunto é a 

estratégia de Paulo, as opiniões divergem. Por exemplo, McGavran (1955:27) afirma que “en-

quanto Paulo estava em Antioquia elaborou uma estratégia para alcançar grande parte do mundo 

mediterrâneo com o evangelho”.   

Por sua vez, Michael Green acredita que o apóstolo Paulo tinha pouca ou nenhuma estratégia. 

Para esse autor, nos primórdios da história da Igreja, “o Evangelho espalhou-se de uma maneira 

aparentemente a esmo, à medida que os homens obedeciam à orientação do Espírito, e passa-

ram pelas portas que ele abria” (1984:174). Na verdade, para Green, não era apenas Paulo que 

não tinha uma estratégia de plantação de igrejas bem delineada, e sim a Igreja Primitiva, como 

um todo. Para ele, a igreja de Atos “foi um movimento espontâneo de cristãos que não conse-

guiam guardar silêncio sobre o seu Senhor Jesus” (1984:140). Adiante, ele afirma: “dizer que os 

apóstolos se sentaram e elaboraram um plano [para a evangelização do mundo de então] seria 

um erro crasso” (Green, 1984:13).  

Segundo Roland Allen (1962:10):  

It is quite impossible to maintain that St. Paul deliberately planned his journeys 

beforehand, selected certain strategic points at which to establish his Churches 
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and then actually carried out his designs. The only argument, which seems to sup-

port that theory, is the use of the word ‘the work’ with regard to his first missionary 

journey in Acts 13.2; 14.26; 15.38.  

 

Nos três versículos citados por Allen, a palavra grega usada para “trabalho” é ergon. Em At 13.2 

o Espírito Santo disse para separar Saulo e Barnabé para o ergon que os havia chamado. Em 

At 14.26 a Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltaram do seu ergon, referindo-se ao fim da primeira 

viagem missionária. E, ainda, em At 15.38 é dito que Paulo não queria levar João Marcos para a 

segunda viagem missionária, pois o mesmo os havia abandonado, não permanecendo com eles 

no ergon.  

Uma opinião menos polarizada quanto a questão estratégica de Paulo é encontrada em Kane 

(1976:73), que afirma: “se entendermos que a palavra [estratégia] significa um modus operandi 

flexível, desenvolvido sob a orientação do Espírito Santo e sujeito à Sua orientação e controle, 

então Paulo realmente tinha uma estratégia.   

Debaixo desse conceito de estratégia defendido por Kane, “o ministério de Paulo e de seus com-

panheiros é registrado pormenorizadamente porque ele e eles fornecem um exemplo típico para 

o ministério permanente, da máxima importância, de plantar igrejas” (Hay, 1947:220). E, uma 

vez que se entenda o processo paulino de plantio de igrejas como paradigmático, cabe perguntar 

até que ponto que as igrejas plantadas hoje em dia observam esse processo. Afinal, no mercado 

de modelos de plantação de igreja sempre aparecem novidades, talvez assegurando um cresci-

mento mais efetivo e rápido.  

Assim, considerando essas questões introdutórias, o presente trabalho visa fazer uma análise – 

com base na estratégia paulina para o plantio de igrejas – do plantio de Primeira Igreja Baptista 

de Montijo (Igreja Baptista do Montijo), no distrito de Setúbal, próximo de Lisboa, Portugal.  

Uma primeira razão que leva este pesquisador a analisar a referida igreja está no fato de que a 

Igreja Baptista do Montijo tem uma história, de modo geral, diferente de várias outras igrejas 

plantadas em Portugal e que não conseguiram se desenvolver adequadamente, vindo até 

mesmo, em alguns casos, ao encerramento das suas atividades. O plantio da Igreja Baptista do 

Montijo iniciou-se em 2010 com um grupo de cristãos que se reunia para estudar a Bíblia. Agora, 

com seis anos, a Igreja Baptista do Montijo tem um pastor local que a lidera, conta com uma boa 

estrutura física para as suas programações, tais como cultos, escola bíblica dominical, estudos 

bíblicos, reuniões de homens e mulheres. Com 35 membros e uma frequência de cerca de 60 

pessoas nos seus cultos, a Igreja Baptista do Montijo apoia – mesmo que de forma incipiente – 

um trabalho missionário em Marrocos e é um destaque dentre as igrejas baptistas de Portugal.   
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Uma segunda razão pessoal para esse trabalho é que o pesquisador vê a si mesmo como um 

plantador de igrejas e quer saber se a Igreja Baptista do Montijo foi plantada usando a metodo-

logia paulina – estruturada sobre sua teologia, sua filosofia ministerial e prática ministerial – para 

que, ao responder essa questão, possa aplicar o mesmo método para plantar igrejas em outros 

lugares. Isso porque o pesquisador se envolveu em projetos de plantio de igrejas que não logra-

ram êxito e tem convicção de que isso aconteceu por falta de uma reflexão bíblico, teológica e 

prática mais aprofundada.  

Desse modo, considerando as convicções teológicas de Paulo, sua filosofia ministerial e a me-

todologia que ele usava, o presente pretende responder à seguinte pergunta: “Será que a Igreja 

Baptista do Montijo foi plantada usando a estratégia de Paulo para o plantio de igrejas?”.   

1.4 Visão Geral da Literatura  

O tema de plantio de igrejas já tem sido amplamente discutido ao longo dos tempos, sob vários 

ângulos. Em 1912, Roland Allen escreveu Missionary Methods: St. Paul’s or Ours. Nesse livro, o 

autor descreve o método usado por Paulo, no primeiro século, para o estabelecimento de igrejas. 

O livro é dividido em cinco partes, cada uma focando um momento específico do plantio de igreja: 

(1) Condições antecedentes. Nessa parte, Allen discorre sobre o pano de fundo do método pau-

lino: suas estratégias, seu “público-alvo” e as condições moral e social a quem Paulo pregou o 

Evangelho no primeiro século. (2) A preparação para o Evangelho. Nessa parte, o autor discorre 

sobre os milagres operados por meio de Paulo, os quais eram usados pelo despertar a fé e a 

curiosidade dos ouvintes, além de questões relacionadas com o financiamento das viagens mis-

sionárias de Paulo e a sua pregação. (3) O ensino dos convertidos. Aqui Roland Allen discorre 

como Paulo ensinava aqueles que se convertiam a Jesus, principalmente os que eram candida-

tos ao batismo e à ordenação. (4) A organização de igrejas locais. Nessa parte, o autor observa 

questões ligadas a forma como as igrejas plantadas por Paulo eram organizadas. (5) Na última 

parte, a conclusão, Roland Allen aplica os pontos acima citados, persuadindo os seus leitores no 

sentido de que os métodos de Paulo são aplicáveis hoje e que a Igreja, na sua tarefa de plantar 

igrejas, fará bem em observá-los. 

Missionary Methods: St. Paul’s or Ours se tornou um clássico na literatura que versa sobre o 

assunto, sendo amplamente citado por outros, ao longo dos anos. Além disso, Roland Allen traz 

uma grande contribuição no sentido de entender que o método de plantio de igrejas usado por 

Paulo obedecia a uma ordem sequencial. Outro ponto favorável é que Allen chama seus leitores 

a uma prática de plantação de igrejas à luz das Escrituras Sagradas e não com base em métodos 

humanos. 
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Em 1970, Michael Green lançou o livro Evangelism in the early church. Foi traduzido para portu-

guês e lançado no Brasil em 1984 (Sociedade Religiosa Edições Vida Nova). Segundo Green, 

dois pensamentos o levaram a escrever esse livro. O primeiro dizia respeito à escassez de lite-

ratura relevante na época.  

O segundo pensamento foi mais pessoal. A maior parte dos evangelistas não se 

interessa muito por teologia; e a maioria dos teólogos não se interessa muito por 

evangelização. Eu estou comprometido profundamente com ambos, razão pela qual 

considerei adequado estudar esse assunto (Green, 1984:7).  

Dez capítulos formam o seu conteúdo: (1) Os caminhos da evangelização; (2) Os obstáculos à 

evangelização; (3) O Evangelho; (4) A evangelização dos judeus; (5) A evangelização dos gen-

tios; (6) A conversão; (7) Os evangelistas; (8) Os métodos evangelísticos; (9) A motivação evan-

gelística; (10) A estratégia evangelística. 

Embora o livro não foque especificamente no ministério de Paulo, e trate apenas de uma das 

etapas no processo de plantio de igrejas – a evangelização – e como ocorreu na Igreja Primitiva, 

seu conteúdo é essencial para a compreensão do contexto em que a Igreja de então vivia, bem 

como os métodos, a motivação e a estratégia que os primeiros cristãos usaram para a procla-

mação do Evangelho. 

 Em 1984, David J. Hesselgrave lançou o seu Planting churches cross-culturally: a guide for home 

and foreign missions. Este livro veio a ser traduzido para o Português, e lançado em 1995 pela 

Editora Vida, sob o título Plantar igrejas: um guia para missões nacionais e tranculturais. Ele está 

dividido em cinco partes: (1) O cristão e a missão cristã; (2) O líder cristão e a missão cristã; (3) 

A Igreja Missionária e a missão cristã; (4) A Igreja Emergente e a missão cristã; (5) A Igreja 

Missionária e a missão cristã (continuação). 

Embora o autor destaque que nem sempre Paulo plantou uma igreja onde esteve, e que seu 

ciclo não foi completo em todos os lugares (Hesselgrave, 1995:45), o apóstolo seguia um plano 

mestre de evangelismo, dividido em dez partes (Hesselgavre, 1995:39): (1) os missionários co-

missionados – At 13.1-4; 15.39-40; (2) o auditório contatado – At 13.14-16; 14.1; 16.13-15; (3) o 

evangelho comunicado – At 13.17ss.; 16.31; (4) os ouvintes convertidos – At 13.48; 16.14,15; (5) 

os crentes congregados – At 13.43; (6) a fé confirmada – At 14.21,22; 15.41; (7) os líderes con-

sagrados – At 14.23; (8) os crentes recomendados – At 14.23; 16.40; (9) os relacionamentos 

continuados – At 15.36; 18.23; (10) as igrejas missionárias convocadas – At 14.26,27; 15.1-4. 
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Em 1990 C. Peter Wagner lançou o seu livro Church planting for a greater harvest, o qual surgiu 

no Brasil em 1993, pela AbbaPress, com o título Plantar igrejas para a grande colheita. O conte-

údo do livro foi resultado de um curso sobre plantação de igrejas ministrado por Wagner no Fuller 

Theological Seminary, nos Estados Unidos. O autor, que tem uma ligação íntima com o Movi-

mento de Crescimento de Igrejas, defende, ao longo de todo o livro, que plantar igrejas é o mais 

eficiente método de evangelização debaixo do céu. Nas palavras do próprio autor: “Não há um 

método mais prático e financeiramente mais eficaz de trazer incrédulos para Cristo, em uma 

determinada área geográfica, do que plantar novas igrejas” (Wagner, 1993:21). O livro está divi-

dido em oito capítulos: (1) Crescimento e plantação de igrejas – plantar novas igrejas: o método 

de evangelístico mais eficaz debaixo do céu; (2) Removendo os obstáculos – vencendo as obje-

ções mais comuns para plantar novas igrejas; (3) Fundamentos para o planejamento – os pri-

meiros passos cruciais para alicerçar a base prática e espiritual de uma nova igreja; (4) Doze 

boas maneiras de plantar uma igreja – não há o melhor dos métodos, mas esses métodos com-

provadamente funcionam; (5) O local: uma decisão crucial – como encontrar as pessoas que se 

quer alcançar e certificar-se de que elas poderão achar você; (6) Formando o núcleo – de estudos 

bíblicos à telemarketing, maneiras de atrair os primeiros membros chave; (7) Abrindo as portas 

– uma checagem final para o nascimento de sua igreja e seu primeiro culto público de adoração; 

(8) Sua nova igreja crescerá? – Estratégias para manter sua igreja sempre jovem e crescer di-

namicamente. 

A pretensão de C. Peter Wagner nesse livro não era desenvolver um profundo estudo teórico e 

teológico sobre plantação de igrejas. Nas palavras do próprio autor: “Não pretendo aqui [no ca-

pítulo 2] desenvolver uma teologia sistemática de plantação de igrejas” (Wagner, 1993:27). To-

davia, o livro merece destaque devido à praticidade com a qual Wagner trata todos os momentos 

da plantação de uma igreja. 

Em 1992, Timóteo Carriker lançou o livro O caminho missionário de Deus: uma teologia bíblica 

de missões (Editora Sepal). Nele o autor faz uma viagem pela Bíblia (Antigo e Novo Testamen-

tos), mostrando que o tema de missões é um fio vermelho ao longo de toda a Bíblia e de toda a 

história do Povo de Deus. 

Em 1995, David W. Shenk e Ervin Stutzman lançaram o livro Criando comunidades do Reino: 

modelos neotestamentários para a implantação de igrejas (Editora Cristã Unida). Os autores to-

maram o processo de plantio de igrejas descrito em Atos, a partir das viagens missionárias de 

Paulo (At 13.1ss), bem como os princípios descritos nos Evangelhos e nas Epístolas, para dis-

correr acerca de assuntos centrais no processo de plantar igrejas. Cada um desses pontos é 

contemplado em um capítulo específico: (1) A Igreja com uma mensagem; (2) Oração, chamado 

e comissionamento; (3) A equipe; (4) Visão, planejamento e oportunidade; (5) O poder de Deus; 
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(6) Desenvolvendo a congregação; (7) Evangelho e cultura; (8) Pessoas e lugares; (9) Discipu-

lando e treinando; (10) Liderança e prestação de contas; (11) Encorajamento e parceria; (12) 

Edifícios e finanças; (13) Novas congregações em missão. 

Criando comunidades do Reino é um livro muito prático que aborda, mesmo que de forma su-

perficial – em alguns momentos – todas as etapas da plantação e estabelecimento de uma igreja. 

Aborda assuntos por vezes esquecidos na literatura em geral, mas que acabam gerando, ao 

longo do tempo, tensões dentro das igrejas. Um exemplo disso está no capítulo 12 que fala de 

edifícios e finanças. 

Em 1997, Augustus Nicodemus Lopes publicou um artigo na revista Fides Reformata (da Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo), sob o título “Paulo, plantador de igrejas: repen-

sando os fundamentos bíblicos da obra missionária”. Nesse documento, Lopes mostra que toda 

atividade missionária de Paulo, como plantador de igrejas, era fruto da sua teologia. Em outras 

palavras, a eclesiologia, a sotereologia e a escatologia de Paulo, ligadas com a sua compreensão 

de chamado ministerial, o motivaram ministerialmente. O artigo chama à atenção para o fato de 

que o processo de ação missionária (na qual se inclui a plantação de igrejas) precisa ser feito 

com base na reflexão teológica. Caso isso não aconteça, o mesmo será apenas um mecanicismo 

repetitivo.   

Em 1999, Carriker lançou o livro Missões na Bíblia: princípios gerais (Edições Vida Nova). O livro 

serve como pano de fundo teórico (bíblico-teológico) para localizar o plantio de igrejas dentro da 

missão maior da Igreja de Jesus Cristo. O livro traz uma perspectiva histórica da missão ao longo 

da Bíblia: (1) Na criação; (2) Em Israel; (3) No ministério de Jesus; (4) No ministério do Espírito 

por meio da Igreja; (5) No ministério de Paulo. Por fim, fala sobre (6) A volta de Cristo e a urgência 

missionária. 

Em outubro de 1999, David Garrison, então vice-presidente de Coordenação de estratégia e 

Mobilização da Junta de Missões Internacionais da Convenção Batista do Sul (Estados Unidos) 

lançou o livro Movimento de plantação de igrejas. Segundo Garrison (1999:10),  

Una definición concisa de un Movimiento de Plantación de Iglesias (MPI) es esta: el 

aumento vertiginoso y por multiplicación exponencial de iglesias autóctonas que lan-

tan nuevas iglesias en un grupo étnico o un segmento de la población. 

Os objetivos do livro são frisados pelo autor logo nas suas primeiras páginas:  

El propósito de este libro es: 1) definir a los Movimientos de Plantación de Iglesias; 

2) identificar sus características comunes; 3) examinar los obstáculos comunes a los 
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Movimientos de Plantación de Iglesias; 4) analizar una amplia gama de casos reales; 

5) proveer algunos consejos prácticos para comenzar y alimentar a los Movimientos 

de Plantación de Iglesias; 6) contestar algunas preguntas que se repiten acerca de 

los Movimientos de Plantación de Iglesias (Garrison, 1999:5). 

Ronaldo Lidório, que é missionário entre os indígenas do Brasil, pastor presbiteriano e membro 

da APMT (Associação Presbiteriana de Missões Transculturais), escreveu, em 2009, o artigo “A 

Igreja e sua missão no plantio de igrejas”, no InfoNews, um periódico eletrônico acerca de mis-

sões. O artigo é divido em três partes. Na primeira, Lidório lança as bases para a compreensão 

do plantio de igrejas dentro do quadro maior da missão da Igreja. Depois, o autor discorre como 

aconteceu o processo de plantio de igrejas na Igreja Primitiva, a partir de Atos. Na terceira parte 

– na conclusão – Lidório estabelece alguns pontos de relação e reflexão entre a missão da Igreja 

(e sua prática do plantio de novas igrejas no contexto da Igreja Primitiva) com os projetos de 

plantação de igrejas atuais. 

Esse artigo é um documento importante para a reflexão sobre o tema porque abarca e explica o 

processo de plantio de igrejas locais dentro da missão maior da Igreja de Cristo. Se esse pro-

cesso de reflexão não for tomado a sério, o plantio de igrejas pode ser comprometido ou feito em 

desacordo com a vontade de Deus. Nas palavras do articulista:  

Um dos maiores perigos existentes no processo de plantar igrejas é defrontar-se com 

um cenário onde a Missão da Igreja está desassociada da Missão de Deus, a Missio 

Dei. E isto ocorre quando a Igreja segue sua própria agenda, de plantio ou cresci-

mento, por motivações próprias e não bíblicas. Não para a glória de Deus, mas para 

a glória da igreja. Não para alcançar os perdidos, mas para fortalecer a denominação. 

Não para exaltar Jesus, mas para exaltar os seus líderes (Lidório, 2009:1).  

Em 2011 a Editora Evangélica Esperança lançou o livro Abraçando o mundo: teologia de implan-

tação de igrejas relevantes para a sociedade, de Johannes Reimer. Trata-se de um compêndio 

sobre a teologia bíblia de plantação de igrejas. O livro é composto de seis capítulos: (1) Projeções 

para a igreja do futuro; (2) Igreja no Novo Testamento; (3) Olhando por cima da cerca – modelos 

históricos de igrejas; (4) Implantar igrejas é tarefa de Deus – fundamentação teológica de igrejas 

socialmente relevantes; (5) Igreja para o mundo – pressupostos missiológicos básicos para a 

teologia da implantação de igrejas socialmente relevantes; (6) A imagem da igreja – pré-requisi-

tos eclesiológicos básicos para a teologia da implantação de igrejas socialmente relevantes. 
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A abordagem de Reimer traz uma compreensão missionária integral da Igreja, abordando as-

suntos por vezes omitidos nos outros livros, tais como os abordados no capítulo 4, que fala da 

missão como tarefa de Deus (Missio Dei, Missio Christi, Missio Spiritu). 

O ano de 2013 contemplou o lançamento do livro Plantação global de igrejas: princípios bíblicos 

e as melhores estratégias de multiplicação, de Graig Ott e Gene Wilson (Editora Evangélica Es-

perança). O livro é um compêndio que trata de todos os aspectos relacionados com questões 

teóricas e práticas do plantio de igrejas. Suas mais de 400 páginas são divididas em quatro 

partes: (1) A base bíblica para a plantação de igrejas; (2) Considerações estratégicas para a 

plantação de igrejas; (3) Fases do desenvolvimento de uma plantação de igrejas; (4) Fatores 

críticos. 

Além de ser um livro que contempla todas as facetas do processo de plantação de igreja, o 

mesmo é permeado de experiências práticas de processos de plantio de igrejas em todos os 

continentes, o que o torna muito enriquecedor. No final de cada parte principal há uma lista bibli-

ográfica de livros, artigos e sites que versam sobre o assunto do capítulo, estimulando os leitores 

a se aprofundar no assunto estudado. 

Darrin Patrick lançou em 2013 o livro O plantador de igreja (Vida Nova). Nele, Patrick defende 

que o componente humano mais decisivo de toda a plantação de igreja e de toda a igreja plan-

tada é o próprio plantador. Depois de introduzir o assunto, dizendo que hoje se vive uma crise 

cultural (que impede os homens de amadurecer e se tornarem líderes), bem como uma crise 

teológica (que leva as pessoas a terem uma compreensão estreita da responsabilidade do ho-

mem em relação ao ministério), Patrick divide o seu livro em três partes: (1) O homem – na qual 

fala de sete características de um plantador de igrejas; (2) A mensagem – na qual salienta de 

cinco características da mensagem do plantador de igrejas; (3) A missão – na qual discorre sobre 

aspectos da missão do plantador de igrejas. 

Além de ser um livro, ao mesmo tempo, prático e profundo, foi escrito por uma pessoa envolvida 

diretamente no plantio de igrejas. Darrin é plantador de igrejas e vice-presidente da Rede de 

Plantação de Igrejas At 29. Além disso, o livro se torna singular ao trazer o seu foco sobre a 

pessoa do plantador.  

1.5 Problema de Pesquisa, Alvos e Objetivos do Estudo  

A pergunta que a pesquisa pretende responder é: “Será que a Igreja Baptista do Montijo foi plan-

tada usando a estratégia de Paulo para plantar igrejas?” 

Ao estudar esse tema, objetiva-se:   
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a. Localizar o plantio de igrejas dentro do contexto da missão, afinal, o plantio de igrejas 

não pode ser visto dissociado da moldura maior da missão da Igreja; 

b. Elencar as convicções teológicas que impulsionavam o ministério paulino para o plantio 

de igrejas, afinal, eram essas convicções que impulsionavam o seu ministério de planta-

dor de igrejas; 

c. Discorrer acerca da filosofia ministerial e da metodologia paulina para o plantio de igre-

jas, afinal, era a sua filosofia ministerial e sua metodologia que delineavam o seu minis-

tério de plantador de igrejas;   

d. Descrever como a Igreja Baptista do Montijo foi plantada e se desenvolveu até os dias 

de hoje, afinal, somente à luz dessa história é que o plantio da mesma poderá ser avali-

ado; 

e. Analisar se a Igreja Baptista do Montijo foi plantada usando a estratégia paulina para o 

plantio de igrejas, afinal, ao cruzar a metodologia e prática de Paulo como plantador de 

igreja e a história dessa igreja, será possível avaliar como a mesma foi plantada;  

f. Recomendar alterações na prática ministerial da Igreja Baptista do Montijo à luz da 

estratégia paulina, afinal, um dos objetivos desse trabalho é promover auxílio prático para 

a igreja em estudo;  

g. Oferecer sugestões para futuros esforços de plantação de igrejas, afinal, um dos obje-

tivos desse trabalho é promover auxílio prático para futuros esforços de plantio de igrejas.  

1.6 Argumento Central  

O argumento teórico central deste estudo é que quando a plantação de uma igreja considera a 

estratégia paulina para o plantio de igrejas (que foi construída sobre as suas convicções teológi-

cas, sua filosofia ministerial e metodologia) terá um maior potencial de êxito (consolidação e 

expansão). Assim, quanto mais próxima desse processo, a Igreja Baptista do Montijo terá maio-

res chances de uma vida organizacional saudável, o que redundará, por exemplo, em cresci-

mento quantitativo e qualitativo.  

1.7 Esboço de Pesquisa e Metodologia  

Este estudo, que tem como base a tradição teológica Reformada, irá tomar como fonte primária 

os textos bíblicos chaves, que serão analisados de acordo com o método histórico-gramatical. 

Esse método pressupõe que o texto da Escritura é inspirado pelo Espírito Santo e que precisa 

ser interpretada à luz da sua intenção inicial, observando-se a sua gramática contextual.   
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Além do texto bíblico, serão utilizadas fontes secundárias (livros, artigos), as quais refletem a 

opinião de teólogos, missiólogos e especialistas acerca das características do ministério de plan-

tio de igrejas.  

Nos capítulos que tangem diretamente a Igreja Baptista do Montijo será feita uma pesquisa et-

nográfica, considerando conversas com o pastor presidente, sua esposa, os demais líderes e 

membros, observação in loco (uma vez que o autor desta dissertação e sua família são membros 

da Igreja Baptista do Montijo desde 2016), e leituras de documentos (atas, estatuto, posiciona-

mento teológico). Basicamente, os dados foram levantados entre janeiro de 2017 e julho de 2018. 

Metodologicamente, o trabalho será uma abordagem dedutiva, na qual se analisará o contexto 

maior do plantio de igrejas na missão da Igreja e no ministério de Paulo e, com base na prática 

paulina, irá se analisar o plantio da Igreja Baptista do Montijo.  

Do ponto de vista do conteúdo bíblico central a ser estudado, faz-se necessário afirmar que o 

texto central a ser analisado será At 13.1-20.38, embora o mesmo será interpretado com o auxílio 

de outras afirmações paulinas contidas nas suas cartas.  

1.8 Esclarecimento de Conceitos  

Ao longo desse trabalho, haverá uma diferenciação entre Igreja (com “i” maiúsculo) e igreja (com 

“i” minúsculo). No primeiro caso, refere-se à Igreja de Jesus Cristo, ao grupo de todos os crentes 

que compõe o Corpo de Cristo (1 Co 12.12), independentemente da sua denominação religiosa. 

Quando aparecer a palavra igreja (com “i” minúsculo), trata-se da igreja local, ou seja, de uma 

comunidade de cristãos que se reúne regularmente para cultuar ao Senhor, edificar-se mutua-

mente e exercer seu mandato missionário. 

A expressão “plantio de igreja” entende-se como “o ministério que, através do evangelismo e 

discipulado, estabelece comunidades reprodutivas do reino de crentes em Jesus Cristo que es-

tão comprometidos em cumprir os propósitos bíblicos sob a orientação de líderes espirituais lo-

cais” (Ott & Wilsson, 2013:23).  

Conforme citado anteriormente, o longo desse trabalho, a expressão “estratégia e/ou prática 

paulina” diz respeito ao conjunto de três realidades: a teologia de Paulo (que impulsionava o seu 

ministério), a filosofia ministerial de Paulo (que delineava o seu ministério), a metodologia de 

Paulo (que viabilizava o seu ministério).  

1.9 Considerações Éticas 

Embora o trabalho não ofereça riscos à vida das pessoas pesquisadas, faz-se necessário frisar 

que, uma vez que haverá uma série de nomes de pessoas que fazem parte da Igreja Baptista do 
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Montijo, por questões éticas, informa-se que as pessoas autorizaram que seus nomes fossem 

citados ao longo do trabalho.  

1.10 Classificação Provisória de Capítulos  

Capítulo 1 – Introdução 

Nesse capítulo será apresentado o projeto de pesquisa. 

Capítulo 2 – O plantio de igrejas no contexto da missão 

Nesse capítulo pretende-se localizar a tarefa do plantio de igrejas dentro da tarefa missi-

onária da Igreja.  

Capítulo 3 – As convicções teológicas de Paulo para plantar igrejas 

Nesse capítulo pretende-se elencar as convicções teológicas que impulsionavam o mi-

nistério paulino para o plantio de igrejas.  

Capítulo 4 – A filosofia ministerial e a metodologia de Paulo para plantar igrejas 

Nesse capítulo pretende-se discorrer acerca da filosofia ministerial e a metodologia pau-

lina para o plantio de igrejas.  

Capítulo 5 – A história do plantio da Igreja Baptista do Montijo  

Nesse capítulo pretende-se descrever como a Igreja Baptista do Montijo foi plantada e se 

desenvolveu até os dias de hoje.  

Capítulo 6 – Análise do plantio da Igreja Baptista do Montijo à luz do processo paulino para 

plantar igrejas 

Nesse capítulo pretende-se analisar se a Igreja Baptista do Montijo foi plantada usando o 

processo paulino para o plantio de igrejas.  

Capítulo 7 – Conclusões e recomendações 

Na parte conclusiva do trabalho serão retomadas as questões acima citadas, se farão 

recomendações práticas visando o desenvolvimento da Igreja Baptista do Montijo, bem 

como se proporá novas pesquisas a serem abordadas à luz da temática desenvolvida. 
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1.11 Programa de Pesquisa  

15 de Janeiro, 2018 - Aprovação final da Proposta de Pesquisa, reunião inicial com o supervisor 

para finalizar uma lista de obras para a análise da literatura.  

15 de Fevereiro, 2018 - Resumo das leituras feitas enviado ao supervisor para feedback e ob-

servações.  

01 de Março, 2018 - Submissão da 1ª versão do “Capítulo 1 – Introdução” ao supervisor para 

feedback.  

01 de Abril, 2018 - Submissão da 1ª versão do “Capítulo 2 – O plantio de igrejas no contexto da 

missão” e uma revisão do “Capítulo 1 – Introdução” ao supervisor para feedback.  

01 de Maio, 2018 - Submissão da 1ª versão do “Capítulo 3 - As convicções teológicas de Paulo 

para plantar igrejas” e uma revisão do “Capítulo 2 – O plantio de igrejas no contexto da missão” 

ao supervisor para feedback.  

01 de Junho, 2018 - Submissão da 1ª versão do “Capítulo 4 – A filosofia ministerial e a metodo-

logia de Paulo para plantar igrejas” e uma revisão da Capítulo 3 - As convicções teológicas de 

Paulo para plantar igrejas” ao supervisor para feedback.  

01 de Julho, 2018 - Submissão da 1ª versão do “Capítulo 5 – A história do plantio da Igreja 

Baptista do Montijo” e uma revisão do “Capítulo 4 – A filosofia ministerial e a metotologia de 

Paulo para plantar igrejas” ao supervisor para feedback.  

01 de Agosto, 2018 - Submissão da 1ª versão do “Capítulo 6 – Análise do plantio da Igreja Bap-

tista do Montijo à luz do processo paulino para plantar igrejas” e uma revisão do “Capítulo 5 – A 

história do plantio da Igreja Baptista do Montijo” ao supervisor para feedback. 

01 de Setembro, 2018 – Submissão da 1ª. Versão da “Conclusão” e uma revisão do “Capítulo 6 

– Análise do plantio da Igreja Baptista do Montijo à luz do processo paulino de plantar igrejas”, 

ao supervisor para feedback. 

01 de outubro, 2018 – Submissão da revisão da “Conclusão”.  

10 de Outubro, 2018 - Submissão da 1ª versão do artigo completo ao supervisor para feedback.  

15 de Outubro, 2018 - Submissão da 2ª versão do artigo completo ao supervisor para feedback.  

31 de Outubro, 2018 - Submissão final do trabalho. 
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1.12 Apresentação Esquemática 

Tabela 1 – Apresentação Esquemática do Conteúdo 

Pergunta de pesquisa Alvos e objetivos Metodologia 

Qual é o local do plantio de no-

vas igrejas dentro da missão 

da Igreja? 

Definir o plantio de igrejas den-

tro da missão da Igreja de Je-

sus. 

A fim de responder sobre o lo-

cal do plantio de novas igrejas 

dentro da missão da Igreja de 

Jesus, vão ser identificados e 

estudados textos bíblicos cha-

ves, por meio da exegese his-

tórico gramatical. Além disso, o 

estudo será apoiado por litera-

tura relevante. 

Quais eram as convicções teo-

lógicas que impulsionavam o 

ministério de Paulo para o 

plantio de igrejas? 

Discutir as convicções teológi-

cas que impulsionavam o mi-

nistério paulino para o plantio 

de igrejas. 

A fim de responder sobre as 

convicções teológicas que im-

pulsionavam o ministério pau-

lino de plantio de igrejas, vão 

ser identificados e estudados 

textos bíblicos chaves, por 

meio da exegese histórico-gra-

matical. Além disso, o estudo 

será apoiado por literatura rele-

vante. 

Qual era a filosofia ministerial 

e a metodologia que delinea-

vam o processo e a prática de 

Paulo como plantador de igre-

jas? 

Explanar acerca da filosofia 

ministerial e a metodologia 

paulina para o plantio de igre-

jas. 

 

A fim de responder sobre a fi-

losofia ministerial e a metodo-

logia paulinas para o plantio de 

igrejas, vão ser identificados e 

estudados textos bíblicos cha-

ves, por meio da exegese his-

tórico-gramatical. Além disso, o 

estudo será apoiado por litera-

tura relevante. 

Qual é a história da Igreja Bap-

tista do Montijo? 

Descrever o desenvolvimento 

histórico e o processo do plan-

tio da Igreja Baptista do Mon-

tijo. 

A fim de responder sobre 

como a Igreja Baptista do Mon-

tijo foi plantada será feita uma 

pesquisa etnográfica, conside-

rando conversas pessoais com 
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o pastor presidente, demais lí-

deres e membros, bem como a 

análise de documentos (atas, 

estatutos, posicionamento teo-

lógico) 

A Igreja Baptista do Montijo foi 

plantada usando o processo e 

a prática de Paulo como plan-

tador de igrejas? 

 

Analisar o processo de plantio 

da Igreja Baptista do Montijo à 

luz do processo paulino de 

plantio de igrejas. 

A fim de responder se a Igreja 

Baptista do Montijo foi plantada 

usando o processo paulino, se 

cruzará as definições do que 

era o processo paulino de plan-

tio de igrejas com a análise de 

como a Igreja Baptista do Mon-

tijo foi plantada. 

Quais recomendações de 

mudanças na prática 

ministerial da Igreja Baptista do 

Montijo poderiam ser dadas à 

luz do  processo e da prática 

de Paulo como plantador de 

igrejas? 

Recomendar mudanças na 

prática ministerial da Igreja 

Baptista do Montijo à luz do 

processo paulino de plantio 

de igrejas. 
 

A fim de responder a per-

gunta sobre recomendações 

de mudanças na prática mi-

nisterial da Igreja Baptista do 

Montijo, se cruzará as infor-

mações do processo paulino 

de plantio de igrejas e o pro-

cesso de plantio da Igreja 

Baptista do Montijo, alistando 

mudanças práticas que essa 

poderia tomar. 

Quais sugestões poderiam ser 

dadas a futuros projetos de 

plantio à luz do processo e da 

prática de Paulo como planta-

dor de igrejas? 

 

Oferecer sugestões para 

futuros projetos de plantios à 

luz do processo paulino de 

plantio de igrejas. 
 

 

A fim de responder a 

pergunta sobre sugestões 

que poderiam ser dadas a 

futuros projetos de plantio de 

igrejas, serão elencados 

pontos centrais no processo 

e prática paulino de plantio 

de igrejas aplicáveis hoje. 
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CAPÍTULO 2 – O PLANTIO DE IGREJAS NO CONTEXTO DA MISSÃO 

2.1 Introdução 

Antes de responder se a Igreja Baptista do Montijo foi plantada usando a estratégia paulina para 

o plantio de igrejas, o presente capítulo tem por objetivo ser uma moldura teórica, dentro da qual 

o tema do plantio de igrejas será tratado ao longo de toda essa dissertação. Assim, este capítulo 

objetiva definir o plantio de igrejas dentro da missão da Igreja de Jesus. Especificamente, a per-

gunta que se pretende responder é: “Qual é o local do plantio de novas igrejas dentro da missão 

da Igreja de Jesus?” 

O tema do plantio de novas igrejas tem se tornado recorrente e atual na Igreja Cristã. Isso pode 

ser rapidamente verificado ao se observar a avalanche de publicações, sites e congressos sobre 

o tópico. Nos mais distintos estilos de igrejas há departamentos específicos para tratar de ex-

pansão, implantação ou início de novas igrejas – nomes e expressões usados como sinônimos. 

Isso sem falar em agências missionárias e entidades paraeclesiásticas que têm feito do plantio 

de igrejas o tema e a prática prioritários das suas agendas. 

Esse frenesi e ênfase sobre plantação de novas igrejas tem polarizado opiniões e práticas. De 

um lado há os que veem esse processo como benéfico à Igreja de Cristo, seja do ponto de vista 

do crescimento quantitativo ou qualitativo. Para esse grupo, plantar novas igrejas não é um dos, 

e sim, o método para se evangelizar as pessoas e cumprir a missão da Igreja1.  

Por outro lado, há outros que se inquietam com a ênfase em plantação de igrejas. Esse segundo 

grupo questiona, por exemplo, se o que determina o desejo de plantar igrejas é algo nobre, do 

ponto de vista das Escrituras, ou é apenas a aplicação de métodos pragmáticos, nos quais os 

números são tidos em alto conceito. Ou, ainda, se ao enfatizar o plantio de igrejas os princípios 

bíblicos da missão da Igreja de Cristo não estariam sendo suplantados por ideias e objetivos de 

um determinado líder ou de uma denominação.  

Sob o viés acadêmico, a plantação de novas igrejas tem sido analisada de diversas formas, seja 

pela Teologia, seja pela Missiologia, e, em alguns casos, com o auxílio do ferramental de outras 

ciências sociais. Aqui também os estudiosos divergem de opinião. Por exemplo, para alguns, o 

uso dos conhecimentos modernos das ciências sociais pode e deve ser utilizado como chave 

hermenêutica para a análise e prática do plantio de igrejas. Outros, por sua vez, veem essa 

tendência como perigosa e fomentadora de um afastamento dos princípios bíblicos para o plantio 

                                                 

1 Por exemplo, C. Peter Wagner (1993:13), afirma que “plantar igrejas é o método evangelístico mais eficaz 
debaixo do céu”.  
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de novas igrejas. Há, ainda, um terceiro grupo que defende uma espécie de uso moderado das 

ciências sociais, desde que esse conhecimento não sobrepuje ou contrarie as Escrituras2.  

2.2 Reflexão Teológica e Prática Missionária 

De qualquer forma, plantação de igrejas é, ao mesmo tempo, um tema amplo e central nas Es-

crituras e na prática da missão da Igreja Cristã. E a amplitude desse tema é facilmente verificável, 

por exemplo, quando se observa os vários subtemas que gravitam ao seu redor: expansão do 

Reino de Deus, batalha espiritual, estratégias de avanço missionário, levantamento de obreiros 

e recursos, treinamento de liderança, questões logísticas e administrativas. 

Se a amplitude e a centralidade do plantio de igrejas são facilmente verificadas, por outro lado, 

cabe àqueles que se envolvem nessa tarefa exercê-la debaixo dos parâmetros impostos pelas 

Escrituras. Afinal, como afirmou Bosch (2002:370), as ações missionárias da Igreja “só são au-

tênticas apenas quando refletem a participação na missão de Deus”. Além do que, como asse-

verou Duarte (2001:33), “os princípios teológicos exercem influência na estratégia, na elaboração 

mental do planejamento e na prática de plantar novas igrejas”.  

Quanto a esse tema, Murray (2001:17) ainda sublinha: “An inadequate theological basis will not 

necessarily hinder short-term growth, or result in widespread heresy among newly planted 

churches. But will limit the long-term impact of church planting, may result in dangerous distortions 

of the way in which the mission of the church is understood”.   

Por isso, prática missionária e reflexão teológica são duas realidades que nunca deveriam ser 

divorciadas. Numa espécie de relação simbiótica, de interdependência, toda prática missionária 

– dentre a qual se inclui a plantação de igrejas –  deveria ser resultado de reflexão teológica e, 

ao mesmo tempo, toda reflexão teológica deveria ser fruto da ação missionária. Uma deveria, 

necessariamente, instigar e ser resultado da outra. Nesse sentido, Murray (2001:19) encoraja a 

                                                 

2 Um dos autores que defende a posição do uso das ferramentas de outras ciências sociais é C. Peter 
Wagner, bem como todos os outros ligados ao Movimento de Crescimento de Igrejas, que surgiu nos 
Estados Unidos com Donald McGavran. Essa posição fica evidente no seu livro escrito em 1993: Plantar 
igrejas para a grande colheita. São Paulo: Abba Press. Um uso equilibrado entre a Missiologia/Teologia e 
as outras ciências sociais é defendido por David J. Hesselgrave, como se observa no livro seu livro de 
1995 Plantar Igrejas: um guia para missões nacionais e transculturais. São Paulo: Edições Vida Nova. Por 
sua vez, uma abordagem do tema do plantio de igrejas conectada diretamente com as Escrituras e com 
um claro viés da Teologia Reformada pode ser observada nos escritos de Stuart Murray, dentre eles o seu 
Church planting. Scottsdale: Herald Press, escrito em 2001. Duarte traz uma importante reflexão sobre as 
metodologias modernas de plantio de igrejas e sua relação com as ciências sociais em "Plantio de Novas 
Igrejas: uma análise conceitual preliminar”. In: 2011, Fides Reformata, XVI, número 1.  
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ter em mente que a plantação de igrejas está localizada numa intersecção entre a Teologia (es-

pecificamente na Eclesiologia – doutrina da Igreja) e a Missiologia (ciência ou arte de missões). 

Essa lógica é encontrada ao longo de toda a Bíblia3.  

Todavia, a dicotomia entre a prática missionária e a reflexão acerca dela (ou seja, entre Missio-

logia e Teologia) é mais real do que se possa imaginar. Lamentavelmente, precisa-se concordar 

com Michael Green, que afirma: “a maior parte dos evangelistas não se interessa muito por teo-

logia; e a maioria dos teólogos não se interessa muito por evangelização” (1970:7). 

Ronaldo Lidório (2009:18) observa que se a prática missionária da Igreja não for fundamentada 

na reflexão teológica, correm-se três riscos: (a) dos resultados substituírem o caráter e o perfil 

do obreiro; (b) de a capacidade humana substituir a procura por dependência de Deus; (c) das 

estratégias certeiras substituírem o compromisso com a Palavra no crescimento da Igreja e ex-

pansão da obra missionária.  

O grande problema para o qual Lidório aponta está no fato de que uma prática missionária sem 

profundas bases bíblicas irá necessariamente cair num mecanicismo pragmático onde não mais 

se pergunta pelo que está certo (com base na reflexão bíblica e teológica), e sim o que dá certo 

(com base no pragmatismo). Afinal, seria ingênuo pensar que todo o crescimento numérico é 

fruto de uma prática missionária respaldada pelas Escrituras. Como disse Lopes: “É perfeita-

mente possível fazer uma igreja local crescer sem que isso tenha a ver com a doutrina bíblica 

correta” (1997:1).  

Por outro lado, a reflexão teológica pode se tornar um fim em si mesma. Dessa forma, ela não 

estará a serviço da Missiologia, o que será igualmente danoso. Como sublinha Lidório (2009:19): 

“É o outro lado da mesma moeda. [O perigo] de desenvolvermos um ensino teológico sem ligação 

com a Igreja, sua vida e dinâmica. Sem ligação com o pastor, suas necessidades e desafios. 

Sem ligação com a missão, a evangelização e plantio de igrejas”.  

O Apóstolo Paulo conseguiu mesclar essas duas realidades na sua vida e ministério. Ele “passou 

para a história como o maior teólogo do cristianismo, mas também como o seu maior missionário“ 

                                                 

3 Por isso, ao falar do aspecto missiológico das Escrituras, Carriker (1999:8) afirma: “A Bíblia (…) é essen-
cialmente um livro missionário, visto que sua inspiração deriva de um Deus missionário. O termo missio-
nário vem do latim, que, por sua vez, traduz a palavra grega apóstolos, a qual significa o enviado. Jesus 
usou este termo para destacar o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e seus discípulos, quando 
disse: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio" (Jo 20.21). O próprio caráter de nosso Senhor 
é missionário. Portanto, não é de surpreender que sua Palavra também manifeste esta característica. É à 
luz desta revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo — a tarefa missionária 
inacabada, cujo âmago é a evangelização”.  
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(Lopes,1997:2). Nele, fervor evangelístico e reflexão teológica andavam lado a lado, numa par-

ceria que resultou no plantio de várias igrejas e, consequentemente, na expansão do Reino de 

Deus.  

A matéria central com a qual o plantador de igreja deveria se ocupar no seu processo de reflexão 

teológica é, sem dúvida, a Eclesiologia (a doutrina da Igreja). O alerta de Ott e Wilson (2013:20) 

soa providencial nesse sentido: “os plantadores de igrejas precisam ter a sua eclesiologia bem 

clara em suas mentes antes de lançar um projeto”. 

Para tal, três perguntas são fundamentais: (a) o que é Igreja (definição)? ; (b) qual é a missão da 

Igreja (tarefa)?; (c) onde está alocado o plantio de igrejas na missão da Igreja de Cristo (aplica-

bilidade)? 

2.3 O que é Igreja (Definição)? 

O termo Igreja vem da tradução de ekklesia, que significa assembleia. Thielman (2007:849,850) 

observa:  

O Senhor derramou seu Espírito sobre seu povo escatologicamente restaurado, e o 

NT, com frequência, reflete a respeito da própria natureza desse povo. Os escritores 

do NT consideram de especial importância três aspectos da identidade do povo do 

Senhor: a posição da igreja como a nação de Israel restaurada, a igreja como local 

de habitação da presença de Deus e a igreja como repositório e guardiã da verdade.  

(…) Pedro chama os cristãos gentios da Ásia Menor de os "peregrinos dispersos [...] 

escolhidos [...] de Deus" (1Pe 1.1,2) e usa, em relação a eles, toda a série de termos 

que as Escrituras usam para Israel - "geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 

povo exclusivo de Deus”.  

Missiologicamente falando, assim como Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento e era 

responsável em testemunhar do Senhor às outras nações, a Igreja é o povo de Deus do Novo 

Testamento, responsável em proclamar Jesus a quem não o conhece. 

Metáforas significativas descrevem a relação da Igreja com Cristo. É seu edifício, sendo Cristo 

Jesus a pedra angular (Ef 2.19-21). É Seu corpo espiritual (Ef 1.23). É, por assim dizer, Sua 

noiva – o objeto do seu amor e provisão (Ef 5.25-33) (Hesselgrave, 1995:13)4.  

No Novo Testamento também aparece o conceito de igreja local, ao se referir a um grupo de 

cristãos de uma determinada localidade. “Em 1 Co 1:12 vê-se, por exemplo, a expressão "Igreja 

                                                 

4 Ott e Wilson (2013:20,21) aprofundam os estudos das metáforas bíblicas para a definição da Igreja.   
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de Deus que está em Corinto", onde "que está" (“te ouse”) indica a localidade da igreja. Mostra-

nos que os santos de Corinto pertencem à Igreja, e não que a Igreja pertence a Corinto, deve 

ficar bem claro” (Lidório, 2009:5). Os pais da igreja sublinhavam o aspecto koinônico da Igreja 

(comunhão dos santos). “A ênfase era corretamente colocada sobre a Igreja como um povo em 

vez de uma instituição” (Ott & Wilson, 2013:21).  

Os atributos da Igreja foram sistematizados pelo Credo Niceno, em 381. Para esse documento 

a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Para os reformadores, eram essas quatro marcas 

que diferenciavam a verdadeira Igreja de Jesus das suas falsas expressões.  

A Confissão de Fé de Westminster, elaborada entre 1643-1646, define a Igreja como “o número 

total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo 

sob Cristo, seu cabeça; ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas 

as coisas”.  

Portanto, a Igreja é a totalidade das pessoas que se converteram a Cristo, quando a eles foi-lhes 

anunciado o evangelho. Ela tem a sua visibilidade observada nas comunidades de cristãos, as 

igrejas locais, que se reúnem para viver os propósitos e as tarefas dadas por Deus.   

2.4 Qual é a Missão da Igreja (Propósito)?  

Depois de definir o conceito de Igreja, é necessário perguntar qual é a missão da mesma. Per-

guntar-se sobre a missão da Igreja é questionar acerca da sua finalidade, propósito. Para que 

Deus separou graciosamente um povo do pecado? O que Ele espera dessas pessoas? Qual é o 

propósito da ekklesia? 

Essa pergunta tem sido respondida de várias formas. Por exemplo, para o ramo evangelical, a 

grande tarefa da Igreja Cristã é pregar o Evangelho. A Teologia da Libertação crê que o envolvi-

mento e a transformação social são as grandes funções da Igreja. Alguns explicam a missão da 

Igreja pelo ângulo da Missio Dei, salientando que a Igreja deve contribuir com a missão de Deus 

no mundo. Há, ainda, os teólogos e missiólogos da Teologia do Evangelho Integral, que creem 

que a missão da Igreja deve ser vista de forma holística. Isso sem falar nos vários subgrupos 

que circulam entre essas compreensões principais.  

Todas essas posições, segundo Hesselgrave (1995:19,20), acabaram por gerar na Igreja mo-

derna dois pensamentos unilaterais e, em certo ponto, polarizados, da definição da missão da 

Igreja: (a) uma compreensão por demais ampla da missão; (b) uma compreensão por demais 

estreita da evangelização.  
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Hesselgrave (1995:19) observa que os Reformadores do século 16 e 17 recuperaram a mensa-

gem da Igreja, mas estavam tão ocupados com os problemas da Europa que pouco fizeram para 

o Evangelho ser pregado em outras partes do mundo. Somente mais tarde, sob os ministérios 

dos pietistas, morávios e de William Carey o evangelho começou a se espalhar para outras na-

ções. Contudo,  

O grande avanço missionário do século 19 evidenciou o fato de que os missionários 

nem sempre tinham clareza quanto aos seus objetivos. A missão assumia a forma 

de estabelecer escolas e hospitais, de opor-se às práticas desumanas tais como o 

sati e o amarramento dos pés e de lançar campanhas em prol do saneamento (…). 

Mas por si só, essas atividades dignas não faziam discípulos nem estabeleciam igre-

jas (Hesselgrave, 1995:19,20). 

De outro lado, uma compreensão por demais estreita da evangelização criou metodologias cujo 

foco principal é levar os ouvintes a uma decisão. Hesselgrave (1995:20) diz que faz parte dessa 

cultura de evangelismo as grandes campanhas – conhecidas como cruzadas –  e métodos bem 

elaborados de evangelismo individual. O problema dessa compreensão é que normalmente se 

desvincula o evangelismo das igrejas locais. “Proporcionalmente, uma ênfase grande demais 

tem sido dada à multiplicação dos convertidos – e uma ênfase totalmente insuficiente à multipli-

cação de congregações” (Hesselgrave, 1995:20).  

Todas as variantes interpretativas e práticas advindas das mesmas apontam para o fato de que 

a missão da Igreja é, paradoxalmente, única e múltipla. Única no objetivo. Múltipla nas tarefas. 

Lidório (2009:18) destaca: 

Se a Missão de Deus envolve a vinda e expansão de Seu Reino, que Ele é o respon-

sável e Único capaz para fazê-lo, a Missão da Igreja é servi-lo, participar de Sua 

Missão, cumprir Seus propósitos. Desta forma a Igreja é conclamada a não olhar 

para si, mas para Ele. Não viver para satisfazer a si, mas a Ele. Não procurar na 

própria comunidade a motivação certa para o serviço, mas nas Escrituras. A Missão 

da Igreja é clara: servir a Deus. 

A Igreja cumpre a sua missão de servir o Senhor praticando as múltiplas tarefas que ele a desig-

nou. Ao se observar os Evangelhos, há muitos imperativos de Jesus aos seus discípulos. Toda-

via, a passagem de Mt 28.18-20, comumente chamada de “A Grande Comissão”, bem como as 

outras passagens paralelas (Mc 16.15-18; Lc 24.48 e At 1.8; Jo 20.21), tornam-se chaves para 

compreender a tarefa da Igreja quanto ao tema de expansão do Evangelho e avanço missionário. 

Como assevera Hesselgrave (1995:14): “Se ainda sobrar qualquer dúvida quanto à tarefa central 
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à qual Cristo chama o Seu Povo, deve ser dissipada por uma pesquisa sobre o mandamento 

final de Cristo, e o resultado da obediência a esse mandamento por parte dos crentes primitivos”.5  

Payne (2009:11) vai além na sua observação, dizendo que a Grande Comissão não apenas 

resume a missão da Igreja, mas provê também as bases teológicas para a plantação de novas 

igrejas locais. Nas suas palavras, “the divine authorization for biblical church planting is the Great 

Comission”.  

2.4.1 Mateus 28.18-20  

Mateus 28.18-20 responde três perguntas fundamentais para a compreensão da tarefa missio-

nária da Igreja: (a) o que fazer (tarefa)?; (b) onde fazer (abrangência)?; (c) como fazer (metodo-

logia)?6 

A perícope da Grande Comissão – Mt 28.18-20 –, está na parte final do Evangelho. Relata um 

dos encontros que Jesus teve com os seus discípulos após a sua ressurreição. Acontece na 

Galiléia, local que Jesus lhes indicara anteriormente (Mt 18.10,16). Depois de reação ambígua 

dos discípulos – “quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram (Mt 28.17) – Jesus lhes 

dirige a palavra: “Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra” (Mt 28.18). Quem está fa-

lando, portanto, é o Rei Jesus, o dono da Igreja, aquele “que mediante o Espírito de santidade 

foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos” (Rm 1.4a). É ele 

que irá orientar a Igreja, representada nesses discípulos, quanto à sua missão. 

“Portanto” (Mt 28.19), isto é, porque Jesus tem toda autoridade nos céus e na terra, “vão e façam 

discípulos” (Mt 28.19). Segundo Mateus, essa é a missão da Igreja. Hesselgrave (1995:14) sali-

enta:  

Fazer discípulos é o único imperativo e atividade central indicada na Grande Comis-

são. Fazer convertidos e crentes certamente está envolvido nesse imperativo. Mas a 

fé e o discipulado nunca podem ser divorciados entre si. A obediência é exigida, não 

somente por parte de quem leva a mensagem, mas também da parte daquele que 

ouve, se arrepende, e crê no evangelho. “Convertidos” e “crentes” (…) podem “viver 

como quiserem”. Mas “discípulos”, obviamente, devem fazer a vontade do seu Mes-

tre. 

                                                 

5 Getz (1994:53-62) traz um estudo aprofundado sobre a tarefa da Igreja de Cristo à luz da Grande Comis-
são.  
6 Bosma (2009) traz um importante estudo sobre a sintaxe Grega em Mateus 28.19.  
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Carson, ao citar Broadus, (2010:742) diz que “discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para 

a relação de pupilo e mestre, ‘tomar seu jugo’ de instrução autoritativa (Mt 11.29), aceitando o 

que ele diz como verdade porque ele o diz e submetendo-se a suas experiências como certas, 

porque ele as fez”.    

“(…) de todas as nações” (Mt 28.19). Aqui há um destaque especial para a extensão da obra 

missionária da Igreja. De todas as nações, num primeiro instante, significava que deveria se fazer 

discípulos além do arraial judeu. É uma alusão ao fato de que a missão deveria acontecer entre 

os gentios. Além disso, mostra a extensão geográfica, assinalando o fato de que pessoas até “os 

confins da terra” (At 1.8) deveriam ser discipuladas. Em Apocalipse 21.24 João antevê o céu e 

descreve que nele “as nações andarão em sua [de Jesus] luz”. Isso é possível apenas se pes-

soas de todas as nações forem discipuladas pela Igreja de Cristo. 

“(…) batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 

tudo o que eu lhes ordenei” (Mt  28.19,20). A missão de fazer discípulos entre todos os povos e 

culturas da Terra ocorre por meio do batismo e do ensino à obediência. O batismo aqui deve ser 

visto como o ato de entrada na comunidade cristã (igreja local). Ao comentar esse assunto, Smith 

(1932:339) define batismo desta forma: “That means incorporating people of all classes and kinds 

into the community and its life”. A introdução na comunidade cristã – pelo batismo – dará início à 

caminhada sistemática do discipulado em direção à obediência aos ensinamentos de Jesus. Afi-

nal, “discípulos são aqueles que ouvem e entendem os ensinamentos de Jesus e também obe-

decem a eles (Mt 12.46-50)” (Carson, 2010:742). Portanto, do ponto de vista da teologia siste-

mática, o discipulado deve ser alocado no ambiente da santificação, uma vez que seu grande 

objetivo é levar o seguidor de Cristo, identificado e incorporado na comunidade cristã pelo ba-

tismo, a crescer na obediência aos ensinamentos de Jesus. Hesselgrave (1995:15) resume essa 

ideia, dizendo que “os discípulos são feitos por um processo de batizar e ensinar. O que deve 

ser ensinado? Tudo o que Cristo ordenou. O homem vive ‘de toda a palavra que procede da boca 

de Deus’ (Mateus 4.4)”.  

A perícope termina com uma palavra de alento de Jesus: “E eu estarei para sempre com vocês, 

até o fim dos tempos” (Mt 28.20b). A Igreja não obedece ao seu chamado de forma autônoma e 

solitária. O próprio Senhor ressurreto, por meio do Seu Espírito, a acompanha em sua realização, 

concedendo-lhe o seu poder (At 1.8), a sua sabedoria (Mc 13.11), o seu encorajamento (At 9.31).  
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2.4.2 Marcos 16.15-18  

Marcos 16.15-18 é a passagem paralela da Grande Comissão. Nela, Jesus se dirige aos seus 

discípulos nos seguintes termos: “Vão pelo mundo todo” (Mc 16.15a). Mais uma vez a universa-

lidade da missão da Igreja é destacada. 

“(…) e preguem o Evangelho a todas as pessoas” (Mc 16.15b). O Evangelho de Jesus, as boas 

notícias acerca da salvação precisam ser anunciadas pela Igreja. O “mundo todo” é injusto e 

carente da glória de Deus (Rm 3.11,23) e, uma vez que “o evangelho é o poder de Deus para a 

salvação” (Rm 1.16a), todas as pessoas precisam ser contempladas pela Igreja em sua missão. 

“Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado” (Mc 16.16a). O evan-

gelho apresentado pela Igreja em sua missão ao mundo, exigirá daqueles que o ouvem uma 

resposta, a qual pode ser recebê-lo em fé (crer) ou não (não crer). A fé como resposta das pes-

soas à pregação do evangelho pela Igreja resultará em salvação. A incredulidade como resposta 

das pessoas à pregação do evangelho resultará em condenação. Essa passagem sublinha o fato 

de que não há possibilidade de uma resposta parcial à pregação do evangelho.  

Se em Mateus o batismo é um meio para fazer discípulos de Jesus (“Vão e façam discípulos, 

batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”), em Marcos 16.16 o batismo é visto 

como um ato paralelo à resposta de fé à pregação do Evangelho. Ou seja, os batizados, em 

Marcos, são aqueles que creem no Evangelho e testemunham publicamente a sua fé por meio 

do batismo. 

Por fim, a perícope termina falando dos sinais que acompanharão os que creem “Estes sinais 

acompanharão os que creem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; pe-

garão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão 

as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados” (Mc 16.17,18). Esses sinais devem ser vistos 

de duas formas: primeiro, são evidências externas do fato de que a pessoa respondeu em fé ao 

evangelho que lhe foi pregado. Em segundo lugar, esses sinais são “ferramentas auxiliares” na 

execução da pregação do evangelho. Esse segundo ponto é destacado dois versículos à frente, 

quando Marcos termina o seu Evangelho dizendo que “os discípulos saíram e pregaram por toda 

a parte; e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acom-

panhavam” (Mc 16.20)7.   

                                                 

7 Alguns manuscritos não incluem esse versículo, embora a mensagem seja a mesma encontrada nos 
outros evangelhos.  
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2.4.3 Lucas 24.46-48; Atos 1.8 

Lucas 24.46-48 e Atos 1.8 são outras duas passagens paralelas de Mt 28.18-20. Lucas introduz 

o livro de Atos com a mesma cena com a qual havia terminado o seu Evangelho: Jesus ressurreto 

reencontrando seus discípulos e dando-lhes instruções (Lc 24.36ss.; At 1.1-5).  

Nesse contexto, outro aspecto da missão da Igreja é apresentado. “E lhes disse: ‘Está escrito 

que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria 

pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusa-

lém” (Lc 24.46,47). Jesus evoca o Antigo Testamento (“está escrito”) para afirmar que três pontos 

já haviam sido preditos: (a) O evento da morte e ressurreição de Jesus (“Está escrito que o Cristo 

haveria de morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia”); (b) O propósito da morte e ressur-

reição de Jesus; (c) a consequência missionária da morte e ressurreição de Jesus (“ … e que 

em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, 

começando por Jerusalém”).  

Por fim, Jesus afirma: “Vocês são testemunhas dessas coisas” (Lc 24.48). Em Lucas, portanto, 

a tarefa missionária da Igreja é dupla: testemunhar a morte e ressurreição de Jesus e chamar as 

pessoas para o arrependimento para o perdão dos pecados.  

O aspecto geográfico é mais uma vez evidenciado. A passagem diz que esse testemunho deve 

ser dado “a todas as nações” (Lc 24.47). Novamente, em Atos, Lucas enfatiza que, depois que 

o Espírito Santo viesse sobre a Igreja, a vida missionária da mesma seria iniciada com um tes-

temunho de Cristo “em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra” (At 1.8).  

2.4.4 João 20.21  

A passagem paralela das acima citadas no Evangelho de João está em 20.21: “Novamente Jesus 

disse: ‘paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio”.   

A questão da encarnação de Jesus é tema central no evangelho de João. Logo no primeiro ca-

pítulo, João destaca que “Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua 

glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade” (Jo 1.14). 

Outro aspecto singular do Evangelho de João é que Jesus é visto como expressão do amor de 

Deus. O conhecido versículo de Jo 3.16 é um dos muitos que destaca essa verdade: “Porque 

Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 

pereça, mas tenha vida eterna”.  
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Portanto, para João, Jesus é a encarnação da expressão máxima do amor de Deus. Ao morrer 

na cruz, Deus estava dizendo, por meio de Cristo, que amava todo o mundo.  

Logo, é missão da Igreja encarnar o amor de Deus, por meio de atitudes práticas. Essa respon-

sabilidade é amplamente frisada por João nas suas cartas, de modo que, para ele, a fé de uma 

pessoa poderia facilmente ser medida levando em conta o seu amor: “Amados, amemos uns aos 

outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 

Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o 

seu amor por nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio 

dele (…). Amados, visto que Deus assim nos amou [de forma encarnada, por meio de Jesus], 

nós também devemos amar uns aos outros” (1 Jo 4.7-9,11)8.  

As múltiplas facetas da missão da Igreja podem ser resumidas na tabela abaixo: 

Tabela 2 - A Missão da Igreja e suas Múltiplas Facetas 

Mateus 28.18-20 Marcos 16.15-18 Lucas 24.48;   

 Atos 1.8 

João 20.21 

Fazer discípulos de todas 

as nações, incorporando-

os na igreja e ensinando-

os a obediência 

Pregar o Evangelho ao 

mundo 

Ser testemunha da 

obra de Jesus e cha-

mar as pessoas ao ar-

rependimento 

Demonstrar um amor 

encarnado ao mundo 

Palavra-chave: 

Discipular 

Palavra-chave: 

Evangelizar 

Palavra-chave:  

Testemunhar 

Palavra-chave: 

Amar 

 

A análise desse quadro leva a algumas conclusões: primeira: por vezes as funções se confundem 

(ou se cruzam). Por exemplo, quando a Igreja está evangelizando não está ensinando? Isso não 

é uma forma de testemunhar de Jesus, ou uma atitude prática de amor?  

Segunda: cultural e geograficamente falando, observa-se que a missão da Igreja deve ser ampla. 

Precisa-se fazer discípulos de todas as nações (Mateus), pregar o evangelho em todo o mundo 

                                                 

8 Carlos del Pino (2000:1-12) traz um estudo aprofundado entre o apostolado de Cristo e a missão da 
Igreja.  
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a todas as pessoas (Marcos), ser testemunha da obra de Jesus e chamar as pessoas ao arre-

pendimento até os confins da terra (Lucas e Atos), e demonstrar um amor encarnado no mundo 

(João).  

Terceira: a vida e o ministério de Jesus são o modelo da missão da Igreja. Discipulado, evange-

lismo, testemunho e amor estavam presentes em todo o ministério de Jesus e devem ser repeti-

dos pela Igreja.  

Quarta: a missão da Igreja nunca será feita de forma desacompanhada. É o próprio Senhor, por 

meio do Seu Espírito que capacita a Igreja para a sua missão: “Estarei sempre com vocês, até o 

fim dos tempos” (Mt  28.20); “O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os 

sinais que a acompanhavam” (Mc 16.20); “Receberão poder quando o Espírito Santo descer [e 

permanecer] sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Sama-

ria, e até os confins da terra” (At 1.8); “E com isso, soprou sobre eles e disse: ‘Recebam o Espírito 

Santo’” (Jo 20.22). Somente com a companhia e capacitação de Deus é que a Igreja poderá 

realizar a sua missão, nas palavras de Carriker (1999:31):  

O Espírito, portanto, é o autor de missões, pois a obra parte de sua capacitação. Ele 

não é apenas o autor, mas também o realizador de missões. Com sua vinda sobre 

os primeiros discípulos houve o sinal sobrenatural de "línguas", que indicava clara-

mente que o evangelho deveria ser pregado a todas as raças e nações. Podemos 

dizer que o Espírito garante o sucesso missionário no mundo. 

2.5 Qual é a Relação Entre a Missão da Igreja e Plantio de Novas Igrejas? 

 “O assunto plantio de igrejas deve ser observado dentro da perspectiva da missão, ou seja, o 

resultado do desejo de Deus que envolve a ação da Igreja” (Lidório, 2009:1). Nesse sentido, 

depois de se discorrer o que é Igreja e a sua missão, deve-se perguntar qual é a relação de 

missão da Igreja e o plantio de novas igrejas. 

Tal relação deve ser vista sob três ângulos distintos e interrelacionados: (a) o plantio de igrejas 

é uma tarefa da missão da Igreja (um fim); (b) o plantio igrejas é um método para cumprir a 

missão da Igreja (um meio); (c) o plantio de igrejas é um fruto do cumprimento da missão da 

Igreja (uma consequência).   

2.5.1 O Plantio de Igrejas como Tarefa  

Por esse viés, o plantio de igrejas está embutido na missão da Igreja, ou seja, plantar igrejas 

locais é uma das suas múltiplas facetas. Nas palavras de Murray (2001:16): “Church planting is 
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not an end in itself, but one aspect of the mission of God in which churches are privileged to 

participate.” 

E, como Lidório (2009:2) comenta: “Muitos missiólogos compreendem que o plantio de igrejas, e 

não apenas o evangelismo individual, é um ensino contido na grande comissão, o que creio ser 

evidente”.   

Ott e Wilson (2013:36) sublinham que é praticamente impossível obedecer ao mandamento de 

fazer discípulos e batizar (Mt 28.18-20) sem a plantação de novas igrejas:  

Pregar o Evangelho e converter os perdidos é apenas o início do cumprimento da 

Grande Comissão. Os mandamentos de Jesus não podem ser obedecidos por um 

indivíduo sozinho e o Reino de Deus não pode ser demonstrado no isolamento. Onde 

não há comunidades de discípulos, elas devem ser criadas. Sem a plantação de 

igrejas entre os povos, a missão deve ser considerada inacabada.   

2.5.2 O Plantio de Igrejas como Método 

Sob esse prisma, o plantio de novas igrejas locais seria visto como um método para cumprir as 

múltiplas funções da missão. De acordo com Lidório, o plantio de igrejas como método começou 

a ser praticado relativamente cedo. “No fim do primeiro século houve uma mudança significativa 

na forma da Igreja Primitiva ver a sua missão. Bosch entende que a igreja passou a ter uma clara 

compreensão da necessidade da ekklesia – igreja local para o enraizamento do evangelho nas 

cidades províncias e regiões mais distantes entre os gentios” (Lidório, 2009:1).  

São vários os missiólogos, missionários e plantadores de igrejas que sublinham o plantio de 

igrejas como um método eficaz de cumprir a missão. Lidório (2009:1) afirma:  

O plantio de igrejas é a forma mais eficiente, autossuntentável e duradoura de comu-

nicar o evangelho dentro de um perímetro local, seja um bairro em contexto urbano, 

seja uma etnia culturalmente definida, pois gera demanda pela comunicação de um 

evangelho culturalmente compreensível, estabelece localmente o reino e duplica o 

efeito missionário, uma vez que igrejas plantam igrejas.   

Peter Wagner (1993:13) diz que “o método evangelístico mais eficaz debaixo dos céus é plantar 

igrejas”.  

Além das descrições acima, Timothy Keller e J. Alle Thompson (2002:29,30) apresentam outras 

razões para plantar igrejas: (a) o chamado essencial de Jesus foi para a plantação de igrejas; (b) 

toda estratégia de Paulo era a plantação de igrejas urbanas; (c) novas igrejas são melhores para 
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alcançar novas gerações, moradores e grupos de pessoas; (d) igrejas antigas gastam a maior 

parte dos seus recursos e energias nos membros antigos. Ao terminar de expor as razões, con-

cluem: “O que isto significa de forma prática? Que a única maneira, em grande escala, de trazer 

muitos novos cristãos para o Corpo de Cristo de forma permanente é plantando novas igrejas” 

(Keller & Thompson, 2002:30). 

Payne (2009:7) também salienta a eficácia da plantação de igrejas como estratégia missionária: 

“As a strategy, church planting offers a paradigm for reaching villages, tribes, urban enclaves, 

and entire cities with the gospel. It provides the Church with the great potential for multiplying 

disciples, leaders, and other churches.” 

2.5.3 O Plantio de Igreja como Consequência 

Sob esse ângulo, o plantio de igrejas é visto como um fruto da obediência da Igreja à sua missão. 

Em outras palavras, novas comunidades cristãs surgirão pelo fato de a Igreja obedecer às múl-

tiplas funções do seu chamado missionário.  

Hesselgrave (1995:20) observa:  

É verdade que evangelizar significa transmitir o evangelho – espalhar as Boas Novas 

de Cristo. Mas no Novo Testamento, a evangelização não fica sozinha. (…). Francis 

Schaeffer [ao discorrer sobre a Igreja de Antioquia] afirma: ‘logo aqui [em Antioquia] 

havia uma congregação local em funcionamento, chamada “a igreja”. A partir daqui 

o Novo Testamento claramente indica que igrejas eram formadas sempre que algu-

mas pessoas se tornassem cristãs.   

Na verdade, em todo o livro de Atos, a criação de comunidades cristãs sempre ocorreu depois 

de que as pessoas ouviram o Evangelho e se converteram a Jesus9.  

Aparentemente, os apóstolos não saíam para “plantar” igrejas. Eles não eram comis-

sionados para se lançar no alcance desse objetivo. Eram enviados para pregar o 

Evangelho. Ainda assim, nos lugares em que At 1.8 era fielmente cumprido, nascia 

uma igreja. A ligação funcional entre pregação do Evangelho e plantio de novas igre-

jas, cuidado e crescimento, é claramente estabelecida. Podemos afirmar com confi-

ança que a igreja se forma no Evangelho e com o evangelismo se forma em uma 

igreja neo-testamentária (Peters, 1981:20).  

                                                 

9 “Somente duas possíveis exceções são encontradas: o eunuco etíope e talvez os poucos crentes de 
Atenas” (Ott & Wilson, 2013:36).  
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É nesse sentido que Payne (2015:17) afirma: “Biblical church planting is evangelism that results 

in new churches”. 

2.6 Conclusão 

A conclusão é que, seja como tarefa, método ou consequência, há uma relação intrínseca entre 

a missão da Igreja e o plantio de novas comunidades cristãs. Portanto, o plantio de novas igrejas 

está localizado no centro da missão da Igreja de Cristo. Qualquer projeto missionário que obe-

dece às múltiplas funções da missão deverá desembocar, necessariamente, no plantio de novas 

igrejas.  

A relação entre o plantio de igrejas e a missão da Igreja pode ser resumida na tabela abaixo:  

 

Tabela 3 - A Relação Entre o Plantio de Igrejas e a Missão da Igreja 

Primeira relação – Tarefa Segunda relação – Método Terceira relação – Consequên-

cia 

O plantio de igrejas é uma ta-

refa da missão da Igreja 

O plantio de igrejas é um mé-

todo para cumprir a missão da 

Igreja 

O plantio de igrejas é uma con-

sequência do cumprimento da  

missão da Igreja 

 

Depois de ter sido localizado o plantio de novas igrejas dentro do contexto maior da Igreja de 

Cristo, a fim de lançar os parâmetros de comparação entre o plantio da Igreja Baptista do Montijo 

e a estratégia de Paulo para o plantio de igrejas, os próximos dois capítulos focarão a pessoa e 

o ministério paulinos. As convicções teológicas de Paulo e como elas fomentavam o seu minis-

tério de plantio de igrejas será o primeiro tema dessa lista.  
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CAPÍTULO 3 – AS CONVICÇÕES TEOLÓGICAS DE PAULO PARA 

PLANTAR IGREJAS 

3.1 Introdução 

Até agora observou-se que o plantio de igrejas é um tema central na missão da Igreja de Cristo. 

Plantar igrejas é uma tarefa da missão, um método da missão e uma consequência da missão.  

Nesse capítulo, a fim de lançar as bases de comparação entre o plantio da Igreja Baptista do 

Montijo e a estratégia paulina, irá se discutir as convicções teológicas que impulsionavam o mi-

nistério paulino para o plantio de igrejas. Especificamente, a pergunta que se pretende responder 

é: “Quais eram as convicções teológicas centrais que motivavam o ministério paulino de plantio 

de igrejas?” 

Paulo exerceu seu ministério entre os anos 35 a 67/68 d.C. Desse período, Atos narra as três 

viagens missionárias de Paulo, a partir do envio da igreja de Antioquia (At 13.1-21.16). Num 

período que cobre aproximadamente dez anos (46/48 a 57 d.C.) plantou igrejas em quatro pro-

víncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. O livro de Atos termina descre-

vendo Paulo preso em Roma, a capital do Império, anunciando ali o evangelho de Cristo (At 

28.30,31). Era por volta do ano de 59-61/62 d.C.  

Qualquer leitor observa que o ministério de Paulo foi exercido muitas vezes debaixo de grande 

oposição e sofrimento. O Cristianismo, sendo “algo novo”, e uma religião não permitida no Impé-

rio Romano, sofria grande repulsa. Embora nem sempre Paulo pregava em redutos exclusiva-

mente judaicos, quase todos os judeus rejeitavam a pregação e a pessoa de Paulo, considerando 

seu ensino como blasfemo. Isso sem falar na realidade da oposição demoníaca enfrentada por 

todos aqueles que levam a luz do evangelho num contexto de trevas espirituais.  

Talvez o mais impressionante é que, apesar de todo o sofrimento que viveu (veja 1 Co 11.23-

33), Paulo persistiu no seu ministério, até o dia da sua decapitação, numa prisão em Roma, por 

volta de 67/68 d.C. Antes, porém, testemunhou aos presbíteros de Éfeso: “Agora, compelido pelo 

Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas 

as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me 

importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão-somente puder 

terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do 

evangelho da graça de Deus” (At 20.22-24).  

Diante desse quadro, faz-se necessário perguntar: “O que motivava Paulo a exercer o seu mi-

nistério?” Lopes (1997:2) responde essa pergunta nos seguintes termos:  
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O que motivava o apóstolo Paulo a sair plantando igrejas, organizando comunidades 

ao longo da bacia do Mediterrâneo, apesar da rejeição dos seus patrícios e das im-

placáveis perseguições que sofria? O que o movia não eram arroubos de piedade, 

espírito proselitista, amor ao lucro, popularidade ou qualquer outra motivação similar. 

Essas motivações não teriam suportado as angústias do campo missionário por 

muito tempo. Paulo estava motivado por suas convicções teológicas.  

3.2 Epístola aos Romanos: a Síntese da Teologia Missionária de Paulo 

Sistematizar todas as convicções teológicas de Paulo possivelmente seria tarefa para uma vida 

inteira. Contudo, há pontos centrais da sua teologia que o levavam a exercer o seu ministério de 

plantio de igrejas. Esses pontos são expostos, sobretudo, na sua carta aos Romanos. Uma das 

razões que fez com que Paulo escrevesse essa carta era apresentar sua teologia ao grupo de 

crentes romanos, com a finalidade de estabelecer com essa igreja uma parceria financeira para 

a sua empreitada missionária à Espanha (Rm 15.24). Nas palavras de Carson et al. “O teor 

teológico geral da carta deve-se ao desejo de Paulo de comprovar que ele é ortodoxo e merece-

dor de apoio” (1997:280).10 

3.3 Convicções Teológicas de Paulo na Epístola aos Romanos 

Dentre as convicções teológicas centrais que levavam Paulo a exercer o seu ministério de plan-

tação de igrejas, em Romanos destacam-se cinco:  

3.3.1 “Não há nenhum justo, nenhum sequer” 

A primeira convicção teológica de Paulo era a condição pecaminosa e de alienação de Deus 

comuns a todas as pessoas. Em Romanos 3.10-18, Paulo usa várias citações do Antigo Testa-

mento para resumir a condição humana: “Não há nenhum justo, nenhum sequer; não há ninguém 

                                                 

10 (Silva, 2000:4,5), assevera que “tem-se discutido muito nos circulos acadêmicos hoje qual era a real 
intenção de Paulo ao escrever a carta aos Romanos. Por muito tempo se viu nela um propósito teológico. 
De acordo com os que interpretam dessa maneira, a carta aos Romanos tem como finalidade a apresen-
tação de uma síntese do Evangelho pregado e defendido pelo apóstolo (Walvoord, 1983, p. 437). Nas 
últimas décadas, porém, tem havido uma mudança de foco. Segundo essa nova corrente, a exegese de 
Romanos tem se afastado de uma interpretação doutrinária, que tomava os ensinos de Paulo como ver-
dade atemporais sem que se perguntasse para quem e para que ele escrevia. Em vez disso, a intenção 
tem se voltado para o(s) propósito(s) da carta no conteto missionáro de Paulo (Klaus Haaker, 2006, p. 5). 
Essa mesma compreensão tem (Carriker, 1998:5), que, ao comentar a passagem de Romanos 15.24,28 
diz: “A expressão ‘ser encaminhado por vocês’, v.24, era praticamente um termo técnico nos círculos cris-
tãos missionários, que ser referia ao apoio moral e também provavelmente financeiro necessário para a 
proclamação do evangelho… Paulo então, está pedindo o apoio dos cristãos romanos para a viagem mis-
sionária que pretendia fazer à Espanha”.  
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que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; 

não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer (…)”.  

Constable (https://lumina.bible.org/bible/Romans+3. Acesso em 25 set. 2017) comenta:  

In verses 10-12 statement of the universality of sin opens and closes the passage. Sin 

has affected human intellect, emotions, and volition: all aspects of human personality. 

Note the repetition of “none” as well as “all” and “not even one,” all universal terms. 

In verses 13-18 Paul described the words (vv. 13-14), acts (vv. 15-17), and attitudes 

(v. 18) of man as tainted by sin.This passage is one of the most forceful in Scripture 

that deals with the total depravity of man.  

 

A depravação total atinge todas as classes de pessoas: pagãos, idólatras e imorais (Rm 1.18-

32), moralistas (Rm 2.1-16), judeus (Rm 2.17-3.8). É uma condição herdada de Adão (Rm 5.12) 

e evidenciada pela Lei (Rm 7.7ss). O homem está escravizado a essa situação (Rm 7.1ss.) e, 

uma vez que ele está “morto nos seus delitos e pecados” (Ef 2.10), não há nada que possa fazer 

para – por si mesmo – para sair dela.  

Em resumo, para Paulo, o fato do homem ter suprimido a verdade pela injustiça, o colocou de-

baixo da ira de Deus (Rm 1.18ss.), entregue à impureza sexual (Rm 1.24), a paixões vergonho-

sas (Rm 1.26), a uma disposição mental reprovável (Rm 1.28). O homem está numa situação de 

escravidão diabólica (Cl 1.13). É um réu, injusto e calado diante do juízo de Deus (Rm 3.19). Um 

réu culpado que deveria ser punido “sofrendo a pena da destruição eterna, a separação da pre-

sença do Senhor e da majestade do seu poder” (2 Ts 1.9).   

Portanto, no primeiro bloco temático de Romanos (1.1-3.21) Paulo destaca a necessidade da 

justiça de Deus. Porque o evangelho, como uma boa notícia, não faz sentido sem uma clara 

definição do estado humano de injustiça diante de Deus.  

Resumindo, a primeira motivação teológica para Paulo ser um plantador de igrejas era a convic-

ção de que todo o ser humano era carente da glória de Deus (Rm 3.23) e, como tal, não adorava 

a Deus como ele deveria ser adorado (Rm 1.18-32).  

3.3.2 “O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê”  

Num primeiro momento, em Romanos, Paulo destaca a necessidade da justiça de Deus pelo fato 

de todo homem ser pecador. Entretanto, num segundo instante, Paulo afirma que todos podem 
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ter acesso à justiça de Deus por meio do evangelho. Em Rm 1.16 ele afirma: “Não me envergo-

nho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê: 

primeiro do judeu, depois do grego”.  

Duas palavras são centrais nesse versículo: “evangelho” e “poder”. Compreendê-las na sua eti-

mologia é fundamental para a interpretação daquilo que Paulo está frisando. A palavra “evange-

lho” (euangelion), significa “boas novas”, “boas notícias”, “evangelho”. No Novo Testamento, 

ocorre frequentemente em Paulo (60 vezes). No Grego Clássico o termo era usado para designar 

a boa notícia da vitória em uma guerra, ou quaisquer outras notícias políticas e pessoais que 

causavam alegria, como, por exemplo, o nascimento do filho do Imperador. No Antigo Testa-

mento euangelion é usado para falar da recompensa por trazer “boas novas” (por exemplo, 2 Sm 

4.10). É também a mensagem de que Javé é o grande Rei Universal e domina para todo o sem-

pre (Sl 40.9)11.  

Mas em que sentido Paulo entende o evangelho como uma boa notícia, da qual não deve se 

envergonhar? No sentido de que o evangelho é o poder (dunamis) de Deus para a salvação. 

Dunamis tem um significado amplo. Dentre eles estão: “potência”, “força”, “fortaleza”, “habili-

dade”, “capacidade”, “ato de poder”, “recursos”, “milagre”. No Novo Testamento ocorre 118 ve-

zes, com relativa frequência nos escritos paulinos. No Grego Clássico, essa palavra geralmente 

se encontra de Homero em diante. Significa essencialmente “capacidade de realizar”, “força fí-

sica”, “tropas”, “força de combate”, “poder político”. Quando a filosofia e a medicina grega refle-

tiam sobre a natureza do homem, o seu conceito aparecia no seu sentido original de “força” ou 

“capacidade para viver e agir”. Mas também dunamis poderia se referir ao “poder do calor e do 

frio” ou o “poder curativo das plantas e dos elementos”12.  

O euangelion (a boa notícia), definido por Paulo como o dunamis (milagre) de Deus, está no fato 

de que  

agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da Lei, da qual 

testemunham a Lei e os Profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para 

todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da 

glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção 

que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante 

a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado 

impunes os pecados anteriormente cometidos; mas, no presente, demonstrou a sua 

justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, 

                                                 

11 Pesquisa baseada em Schmoller (1955:201,201); Becker, euanngelion. In: Brown (ed.) (1989:166-174).  
12 Pesquisa baseada em Schmoller (1995:133,134); Betz, dunamis. In. Brown (ed.) (1989:573-578).  
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então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obedi-

ência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado 

pela fé, independente da obediência à lei (Rm 3.21-28).  

Em outras palavras, Paulo cria que Deus havia mandado Jesus para morrer sacrificialmente por 

todos os injustos (“Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação” – Rm 3.4). Segundo o 

Antigo Testamento, o Messias seria “levado para o matadouro como uma ovelha” (Is 53.5), e 

morreria substitutivamente em sacrifício pelos pecados (Is 53.5). Paulo cria que essa profecia 

havia se cumprido em Jesus, “o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29). Nesse 

sentido, Paulo assumia que em Cristo havia se iniciado um novo tempo da história. Como indica 

Lopes (1997:2): 

[Paulo cria] que seus dias eram um período momentoso da história da humanidade, 

em que todas as antigas promessas de Deus estavam sendo cumpridas através da 

vida e obra de Jesus de Nazaré. Ele estava persuadido de que a era escatológica, 

prometida pelos profetas, havia raiado pouco antes da sua conversão, que a pleni-

tude do tempo havia se consumado com a vinda do Filho de Deus em carne (Gl 4.4; 

Ef 1.10), que o reino de Deus havia irrompido na pessoa de Cristo, que em Cristo 

Jesus a redenção agora se anunciava a todos os homens. 

Segundo Paulo, o acesso à justiça de Deus oferecida em Cristo não se dá pela obediência à Lei 

(Rm 3.21). Na verdade, essa Lei evidencia a injustiça humana, fazendo do homem um réu cul-

pado e calado diante de Deus, plenamente consciente do seu pecado (Rm 3.19,20). O meio pelo 

qual a justiça é obtida, de acordo com Paulo, é a fé (fides) na boa notícia (euangelion) da graça 

(cháris) de Deus. Rm 3.22,24 afirma: “justiça de Deus mediante a fé (…) sendo justificados gra-

tuitamente por sua graça”. Nas palavras de Ladd (1997:409), “[justificação] é a declaração de 

Deus, o justo juiz, de que o homem que crê em Cristo, embora possa ser pecador, é justo – é 

visto como sendo justo porque, em Cristo, ele chegou a um relacionamento justo com Deus”.   

Para ilustrar esse princípio (justificação por graça e fé), Paulo usa a história de Abraão, descrita 

em Gênesis: “Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justi-

ficado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? 

‘Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça’” (Rm 4.1-3). Por fim, para concluir o 

seu argumento, Paulo traz uma aplicação dessa narrativa veterotestamentária:  

Em consequência, ‘isso lhe foi também creditado como justiça’. As palavras ‘lhe foi 

creditado’ não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus 

creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, 
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nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para 

nossa justificação (Rm 4.22-25).  

Em Efésios 2.1-10, Paulo usa uma outra figura de linguagem (a da morte espiritual) para desen-

volver a mesma doutrina da justificação por graça e fé, conforme pode-se observar abaixo: 

Tabela 4 - A Justificação por Graça e Fé em Romanos e Efésios 

Ensino Romanos Efésios 

Figura de linguagem para des-

crever o estado do homem 

Réu culpado no tribunal (Rm 

3.19,20) 

Morto em seus delitos e peca-

dos (Ef 2.10) 

O que consegue fazer para sair 

dessa situação 

Nada, deve calar-se Nada, pois está morto 

O que Deus fez Ofereceu a Cristo como sacrifí-

cio, morrendo substitutivamente  

(Rm 3.25) 

Deu vida ao homem, ressusci-

tando com Cristo (Ef 2.5,6) 

Como se tem acesso ao que 

Deus fez 

Se acessa a graça de Deus pela 

fé, não pela obediência à lei  

(Rm 3.28) 

Se acessa a graça de Deus pela 

fé, não por obras (Ef 2.8,9) 

 

Por fim, Paulo destaca os benefícios da justificação (Rm 5.1-21): (a) paz com Deus (v.1), (b) 

firmeza na graça (v.2a), (c) capacidade de gloriar-se na esperança da glória de Deus (v.2b), (d) 

capacidade de gloriar-se nas tribulações (vv.3-8), (e) certeza da salvação por meio de Cristo 

(vv.9,10), (f) capacidade de gloriar-se em Deus (v.11).   

É impressionante o contraste desses versículos com o início de Romanos. Antes, Paulo destaca 

que toda a humanidade sem Cristo vive debaixo da ira e do julgamento de Deus, entregue aos 

seus próprios caminhos rebeldes (Rm 1.18-32). Agora, àquele que crê na boa notícia do sacrifício 

de Cristo (Rm 3.24,25) lhe é apresentado a certeza da sua salvação (Rm 5.9). Os justificados 

podem alegrar-se porque eram inimigos de Deus que foram “reconciliados com ele mediante a 

morte do seu Filho” (Rm 3.10a). Os justificados podem alegrar-se porque antes viviam a morte 

de Adão, mas agora vivem a vida de Cristo (Rm 5.12-19). Para Paulo: “A Lei foi introduzida para 
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que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim 

de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder 

vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor” (Rm 5.20,21).  

Resumindo, a segunda motivação teológica de Paulo para plantar igrejas era a convicção de que 

o evangelho de Cristo recebido em fé era a única maneira de justificar o ser humano diante de 

Deus.   

3.3.3 “A fé vem por se ouvir a mensagem”  

Depois de estabelecer a condição humana (depravação total) e que evangelho de Cristo é a 

resposta de Deus para a justificação do homem (justificação por graça e fé), agora Paulo destaca 

o meio usado por Deus para o despertamento da fé: “a fé vem por se ouvir a mensagem, e a 

mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo” (Rm 10.17). Isto é, Paulo cria que a clara 

exposição do evangelho, que aqui chama de palavra (rematos) era o meio usado por Deus para 

despertar a fé, que levaria as pessoas a invocar o nome do Senhor. Afinal “todo aquele que 

invocar o nome do Senhor será salvo” (Rm 10.13). Porém, “como, pois, invocarão aquele em 

quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não 

houver quem pregue?” (Rm 10.14). Como comenta Pohl (1999:173): “Antes que venha a fé, vem 

a mensagem (…): a fé é a aceitação da mensagem. (…) Por trás da boca do mensageiro está a 

boca do Cristo ressuscitado”.  

Stott (2007:347) observa que os argumentos de Paulo nesses versículos seguem uma lógica, 

segundo os quais pode-se ver a essência dos mesmos: “Cristo envia seus arautos; os arautos 

pregam; as pessoas ouvem; os ouvintes creem; os crentes invocam; e aqueles que invocam são 

salvos”. Esse mesmo conceito é desenvolvido por Paulo também em 2 Coríntios 5.18,19 onde 

afirma que Deus lhe deu o “ministério da reconciliação” (v.18). Tal ministério estava baseado na 

“mensagem da reconciliação” (v.19). Qual é essa mensagem? “Deus estava em Cristo reconcili-

ando consigo o mundo” (v.19). 

Quanto ao fato de que a fé salvadora é despertada pela clara pregação da palavra (do evangelho) 

a Confissão de Fé de Westminster afirma no seu capítulo XIV artigo I): “A graça da fé, pela qual 

os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de 

Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra”.  

Um exemplo dessa sequência (pregar, ouvir e crer) e da instrumentalidade da pregação da pa-

lavra como meio para o despertamento da fé é encontrada em Atos 16.13-15:  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/5/20,21
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No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encon-

trar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres 

que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus 

chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu 

seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como 

os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: ‘Se os senhores me consideram uma 

crente no Senhor, venham ficar em minha casa’. E nos convenceu.  

 William (1996:312), ao comentar essa perícope, destaca: “Todos haviam pregado às mulheres 

(“falamos às mulheres que ali se reuniram” v.13), mas Lucas atribui a conversão de Lídia, no que 

concerne a instrumentalidade humana, à atuação de Paulo que, sem dúvida, era o principal pre-

letor”.  

Outro fator importante nesse horizonte é que Paulo cria que estava vivendo os últimos tempos 

que antecediam o retorno de Cristo. Esta esperança escatológica está refletida em Rm 13.11,12, 

onde ele afirma: “(…) agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite 

está quase acabando, o dia logo vem”. Portanto, o tempo de pregar o evangelho ao mundo ca-

rente da glória de Deus, estava reduzido, limitado. Por isso, como afirma Green (1984:322,323):  

A expectativa pelo retorno iminente de Cristo deu um ímpeto poderoso à evangeliza-

ção nos primeiros tempos da igreja. É suficiente abrir em 1Tessalonicenses 1.5-10 

para ver como a pregação do evangelho por Paulo aos tessalonicenses e depois por 

eles, à medida que ‘repercutiu a palavra do Senhor’ nas regiões vizinhas, foi colocada 

no contexto de uma esperança escatológica para breve, pois eles esperavam que o 

Filho de Deus retornasse do céu.  

Resumindo, a terceira motivação teológica de Paulo para plantar igrejas era a convicção de que 

o evangelho – a única solução para tirar o ser humano do seu estado de injustiça diante de Deus  

–, deveria ser proclamado pelos servos do Senhor, afinal como iriam crer se não houvesse quem 

pregasse?). Além de central, a pregação do evangelho deveria ser prioritária, uma vez que a 

realidade dos tempos apontava para a iminente vinda escatológica de Cristo.  

3.3.4 “Chamados para serem santos” 

A pregação do evangelho não opera na vida dos crentes apenas a fé para a salvação. A palavra 

opera também santificação. Por isso, Paulo afirma aos Romanos: “Vocês também estão entre os 

chamados para pertencerem a Jesus [justificação, resultante da ação da palavra]. A todos os 

que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos [santificação, resultante da 

ação da palavra]” (1.6,7a). Ou seja, “aqueles que foram chamados pelo Deus santo são santos 
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em virtude do chamado dele e são assim reclamados para a santidade de vida. Conforme em-

pregado por Paulo, ‘chamado’ designa a vocação eficaz de Deus: os chamados são os que foram 

convocados por Deus e que responderam igualmente ao chamado dele” (Cranfield, 1992:23). 

Ou, como frisou Stott (2007:197), “o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também 

nos liberta de pecar. Pois a graça, além de justificar, também santifica. Ela nos une a Cristo (…) 

e nos inicia em um novo processo de escravidão: escravos da justiça”.  

Após uma breve introdução ao tema da santificação nos primeiros versículos de Romanos, Paulo 

desenvolve e aprofunda o assunto em Romanos 6.1-8.39. Especificamente, três questões são 

levantadas: (a) por que o justificado deve viver em santificação (6.1-7.6)?; (b) por que o justificado 

tem dificuldade de viver em santificação (7.7-25)?; (c) qual é a fonte de poder para o justificado 

viver em santificação (8.1-39)?  

Em Romanos 6.1-7.6 Paulo responde a pergunta “por que o justificado deve viver em santifica-

ção?” A primeira razão é que ele está morto para o pecado. “Que diremos então? Continuaremos 

pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pe-

cado, como poderemos continuar vivendo nele?” (Rm 6.1,2 – grifo meu).  

Para ilustrar o que aconteceu àquele que foi justificado por Cristo, Paulo usa, em primeiro lugar, 

a figura do batismo. “Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, 

fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do ba-

tismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, 

também nós vivamos uma vida nova” (Rm 6.3,4). De acordo com Stott (2007:207),  

Estes versículos parecem ser uma alusão ao simbolismo pictorial do batismo, em-

bora sua significância permaneça firme (nosso compartilhar na morte, sepultamento 

e ressurreição de Cristo), mesmo que o simbolismo não precise ser tomado no sen-

tido literal. Sandy e Headlam fazem uma descrição gráfica desse simbolismo: O mer-

gulho nas águas correntes foi como uma morte; o momento em que as águas pas-

saram sobre a cabeça foi como um sepultamento; e o erguer-se outra vez para res-

pirar à luz do sol foi uma espécie de ressurreição. 

Além da figura do batismo, em segundo lugar, Paulo usa a figura da escravidão para salientar o 

que aconteceu àquele que foi justificado. Antes, os crentes romanos “ofereceram os membros 

do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade” (Rm 6.19b). Em outras 

palavras, Paulo está salientando que a escravidão a práticas pecaminosas eram consequência 

de uma vida injusta (depravação total, como visto acima). Por outro lado, agora, com Cristo, há 

o seguinte imperativo: “ofereçam-se em escravidão à justiça, que leva à santidade” (Rm 6.19c). 
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Portanto, paradoxalmente, se, por um lado o cristão foi liberto do seu pecado por Cristo, agora 

deve viver como escravo de Cristo. Nas palavras de Paulo: “Vocês foram libertos do pecado e 

tornaram-se escravos da justiça” (Rm 6.18).  

Além da figura do batismo e da escravidão, Paulo usa a ilustração do casamento para mostrar 

que o justificado deve viver em santificação (Rm 7.1-6). Especificamente nos versículos 2,3 ele 

afirma:  

Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver 

vivo; mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela 

se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada 

adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a 

se casar com outro homem, não será adúltera.  

Por fim, ele aplica sua ilustração: “Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por 

meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de 

que venhamos a dar fruto para Deus” (Rm 7.4). Para Dunn (1988:368,369) aqui “Paul intended 

the illustration to document the changing status of the believer (the woman free by the death of 

her husband)”.  

Em Romanos 7.7-25, Paulo responde a pergunta: “Por que o justificado tem dificuldade de viver 

em santificação?” O fato é que o processo de santificação não se dá de forma romântica. Há 

uma luta no interior do crente: um conflito entre o seu desejo de obedecer ao Senhor – operado 

pelo Espírito Santo – e a força do pecado – operada pela carne. Assim, como disse Paulo:  

Sabemos que a lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo 

ao pecado. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. 

E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu 

quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, 

isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não con-

sigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero 

fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem 

o faz, mas o pecado que habita em mim (Rm 7.14-20).  

Por fim, em Romanos 8.1-39 Paulo responde à pergunta: “Qual é a fonte de poder para o justifi-

cado viver em santificação?” Segundo essa passagem, somente o Espírito Santo pode produzir 

uma vida santificada. Como asseverou Thielmann (2007:848): “O Espírito permite que todos os 

cristãos, quer judeus, quer gentios, cumpram as justas exigências da lei (Rm 8.4a) a fim de que 
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não andem segundo a carne (8.4b), que matem os atos (errôneos) do corpo (8.13) para que 

tenham vida tanto agora (8.10) como no tempo da ressurreição final (8.11)”.  

Paulo destaca quatro atuações específicas do Espírito Santo no sentido de produzir santificação 

naquele que foi justificado: (a) O Espírito Santo liberta da lei do pecado e da morte (Rm 8.2-4). 

Conforme sublinha Stott (2007:261):  

(…) por mais que nos deixe chocados, a santa lei de Deus pode, sim, ser cha-

mada de a lei do pecado e da morte, uma vez que ocasionou tanto um como o 

outro. Neste caso, ser liberto da lei do pecado e da morte por meio de Cristo é 

não estar mais ‘debaixo da lei’, isto é, deixar de depender da lei tanto para a 

justificação quanto para a santificação.  

(b) O Espírito Santo produz uma nova mentalidade (Rm 8.5-8). De acordo com Paulo, “quem 

vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem vive de acordo 

com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja” (Rm 8.5). Stott (2007:269), ao 

comentar Romanos 8.5-8, salienta: 

Vemos aqui duas categorias de pessoas (os não regenerados, que estão “na 

carne”, e os regenerados que estão “no Espírito”), as quais têm duas perspecti-

vas e disposições de mente (“a inclinação da carne” e a “inclinação do Espírito”), 

que levam a dois padrões de comportamento (viver segundo a carne ou de 

acordo com o Espírito) e que resultam em dois estados espirituais (morte ou vida, 

inimizade ou paz). Assim a nossa mente, isto é, o seu enfoque e as ideias que a 

ocupam, desempenha um papel central, tanto em nossa conduta presente, 

quanto em nosso destino eterno. 

(c) O Espírito Santo habita no justificado (Rm 8.9-15). Agora, o crente é vivificado pelo Espírito 

Santo (vv.9-11), oportunizando que a santificação aconteça, afinal “vocês não estão sob o domí-

nio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não 

tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo” (Rm 8.9). Além disso, a habitação do Espírito 

Santo na vida do crente gera uma dívida ou obrigação (v.12). “Que dívida é essa? Agora não é 

mais uma questão de compartilhar o evangelho com o mundo (como em 1.14), mas de viver uma 

vida justa” (Stott, 2007:273). 

(d) O Espírito Santo testemunha ao justificado (Rm 8.14-17), guiando-o à santidade (v.14); le-

vando-o a substituir o medo pela liberdade na sua relação com Deus (v.15); fazendo-o chamar 

Deus de “Pai” nas orações (v.15); levando-o às primícias da sua herança espiritual (v.17) (Stott, 

2007: 277-285).  
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Se em Romanos 6-8 Paulo estabelece os fundamentos teológicos da santificação, em Rm 12.1-

16.27 Paulo aplica-os a diferentes facetas da vida cristã. Ou seja, embora a santificação seja o 

resultado direto da ação do Espírito Santo no interior daquele que foi justificado por Cristo, a 

mesma precisa ser exteriorizada de forma prática, “em palavras e atos, deve ser vivida nas situ-

ações concretas difíceis e perigosas da situação humana pelos fiéis que estão, todos, longe de 

ser plenamente ajuizados, sérios e sinceros” (Cranfield, 1992:274).  

Assim, nesse bloco (Rm 12.1-16.27), Paulo estabelece padrões éticos para os crentes, no que 

diz respeito aos relacionamentos na comunidade cristã (12.1-21); ao relacionamento com os go-

vernantes (13.1-7); com as pessoas em geral (13.8-10); e aos irmãos fracos na fé (15.1-13).  

Nota-se que Paulo dá um acentuado destaque na relação existente entre a santificação e a co-

munidade cristã local. Thielman (2007:84), ao comentar essa relação, destaca: 

O Espírito derruba as barreiras sociais e traz unidade para a igreja. A igreja, como 

grupo social, toma o lugar do templo de Israel como símbolo do lugar da habitação 

do Espírito de Deus (1 Co 3.16). Nesse sentido, o cristão individual que constitui a 

igreja precisa trabalhar na “edificação” uns dos outros (3.14; Ef 2.18-22) e usar seus 

dons espirituais para essa finalidade (1 Co 14.1-5, 12; 12.1-11). Eles precisam lutar 

contra a divisão, já que isso ameaça a integridade do templo de Deus (3.14-16). Os 

cristãos devem fazer “todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vín-

culo da paz” (Ef 4.3).   

Fica claro, portanto que edificar uns aos outros é um processo que não se resume, mas que 

passa pelos relacionamentos e pelo serviço de uns para com outros dentro do Corpo de Cristo 

(Rm 12.3-8)13. Num primeiro momento é nesse contexto que a santificação deve se manifestar 

de forma prática. Assim, ao saber de conflitos de relacionamentos vividos na igreja de Roma, 

Paulo orienta esses irmãos no sentido de reconciliarem-se e viverem um clima fraternal de res-

peito.   

F.F. Bruce diz que a igreja de Roma poderia se desintegrar rapidamente se os grupos 

cristãos (judeus e gentios) insistissem em exercer sua liberdade cristã sem se impor-

tar com a opinião dos outros. Paulo, então apresenta um critério que deve ser se-

                                                 

13 Como diz C.S. Lewis (1993:37): “Nenhum cristão, e mesmo nenhum historiador podem aceitar o epi-
grama que define a religião como ‘aquilo que o homem faz com a sua solidão’. Creio ter sido um dos 
irmãos Wesley que disse não haver no Novo Testamento o menor indício de religião solitária. Somos 
proibidos de negligenciar nossas reuniões. O cristianismo já é institucional desde o mais antigo dos seus 
documentos. A igreja é a noiva de Cristo. Somos membros uns dos outros”.  
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guido por todos para resolver essas questões práticas na igreja: o amor e a tolerân-

cia. No verso 13 do capítulo 14 ele insta os cristãos a não julgarem um ao outro. A 

colocarem o interesse do próximo acima do seu próprio interesse (Silva, 2000:16).    

Além disso, é na comunidade cristã local que os justificados têm acesso aos meios públicos da 

graça, por meio dos quais podem crescer em santificação. 

O Catecismo de Westminster define a expressão ‘meios da graça’ como os recursos 

visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua me-

diação [ou seja, de sua morte]. (...) Através dos meios da graça, Deus concede força, 

paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas neces-

sárias à vida cristã (Blackbourn, 1999:12).  

Ainda, de acordo com Blackbourn (1999:12-14), são quatro os meios públicos da graça: (a) reu-

nir-se para a adoração; (b) as ordenanças do evangelho; (c) comunhão com irmãos e irmãs em 

Cristo; (d) a oração coletiva. Todas essas atividades estão documentadas como atividades a 

serem vividas pelos crentes em Roma.   

Resumindo, a quarta motivação teológica de Paulo para plantar igrejas era a convicção de que 

os crentes não foram apenas justificados diante de Deus, mas, em Cristo foram chamados para 

serem santos. O cristão morreu para a sua antiga vida e vive uma nova vida com Jesus. Agora 

é um escravo da justiça. Está morto para a Lei, mas vivo para Cristo. Tem, pelo Espírito Santo, 

capacidade para lutar contra o pecado. Além de que, a santificação, como um processo, é de-

senvolvida no seio da comunidade cristã, através, dos meios da graça.  

3.3.5 “Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros” 

A última convicção teológica central de Paulo em Romanos é o seu chamado. Em Romanos 1.14 

ele afirma: “Sou devedor [do evangelho] tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a 

ignorantes”. Na sua compreensão, Paulo devia o evangelho a todas as classes e culturas (gre-

gos, bárbaros, sábios e ignorantes), ou seja, devia àqueles que tinham domínio da filosofia e da 

sabedoria humana –  os gregos. Bem como àqueles que não tinham a cultura helenista nem 

falavam o grego – os bárbaros. Todos estavam na lista de credores de Paulo.  

Essa compreensão aparece de forma direta, pelo menos, duas outras vezes em Romanos. Pri-

meiro, em Romanos 1.1,5, onde Paulo saúda a igreja afirmando o seu chamado apostólico. De-

pois o mesmo conceito reaparece em Romanos 15.15-17, onde diz:  

A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para 

fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser 



 

44 

um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o 

evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, 

santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu 

serviço a Deus.   

Em relação a afirmação paulina de que é um ministro de Cristo Jesus, com o dever sacerdotal 

de proclamar o evangelho (Rm 15.16), Stott (2007:457) comenta:  

Paulo considera sua obra missionária como sendo um ministério sacerdotal porque 

ele é capaz de oferecer os seus convertidos gentios como um sacrifício vivo a Deus 

(…). Embora os gentios fossem rigorosamente excluídos do templo de Jerusalém, e 

não lhes fosse permitido de forma alguma participar do ofertório de seus sacrifícios, 

agora, através do evangelho, eles mesmos passam a ser uma oferta agradável e 

aceitável a Deus.  

Portanto, Paulo vê o seu chamado ministerial sob dois ângulos. Do ponto de vista divino, Paulo 

crê ser chamado pelo Senhor. Era um ministro de Cristo. Do ponto de vista humano, era chamado 

para pregar o evangelho às pessoas. Era um devedor a sábios e a ignorantes.  

Em outras cartas Paulo também destaca o seu senso de chamado. Por exemplo, à igreja de 

Corinto, disse que o Senhor não o chamou para batizar, mas para pregar o evangelho, “não 

porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada” (1 Co 

1.17). Nessa mesma carta, em 9.17, disse que tinha que cumprir a incumbência a ele confiada. 

Qual era essa incumbência? “Pregar o evangelho” (1 Co 9.16).  

Para Paulo, seu ministério de pregação da palavra era fruto da graça de Deus. Pois ele mesmo 

se considerava indigno de exercer tal função. Nas suas próprias palavras: “Pois sou o menor dos 

apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, 

pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão; antes, trabalhei 

mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo” (1 Co 15.9,10 – grifo 

meu). Além disso, Paulo cria que o seu chamado para a pregação do evangelho se dava pela 

soberania de Deus: 

Quando Paulo diz que Deus o tinha separado para a tarefa da sua vida, pregar a 

Cristo entre as nações ‘antes de eu nascer’ (Gl 1.15) – está ecoando (…) a palavra 

inicial que veio a Jeremias. E quando suas credenciais apostólicas foram questiona-

das, ele bem poderia ter dito, como Jeremias em situação similar: ‘Na verdade, o 

Senhor me enviou para […] dizer essas palavras’ (Jeremias 26.15). (Bruce, 

2003:139).  
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Se Paulo entendia que uma das funções do seu chamado era pregar o evangelho, entendia 

também que Deus o havia chamado para ensinar a igreja (pregação para fortalecimento ou edi-

ficação). Aqueles que respondiam em fé à pregação do evangelho, precisavam, então, serem 

edificados pelo ensino. Assim como afirma Lopes (1997:3,4): 

Paulo vê a Igreja como uma edificação cujo fundamento é o próprio Cristo (1 Co 

3.11). (…) Paulo tinha consciência de que Cristo o havia chamado para ser um ins-

trumento pelo qual essa edificação ocorreria (…) Talvez possamos dizer que não há 

uma distinção rígida no pensamento de Paulo – e nem em sua prática – entre o fazer 

a Igreja se expandir e o enraizá-la, fundamentá-la e fortificá-la. (…). O seu apostolado 

consistia não somente em plantar igrejas (…) (expansão) mas em firmá-las e funda-

mentá-las (…) (edificação). 

É a mesma lógica de Cl 1.24-29, onde Paulo diz que é um ministro de Cristo (mesma palavra 

usada em Rm 15.16). E, como ministro, o que ele faz? Apresenta plenamente a palavra de Deus, 

que é Cristo (pregação para evangelização), adverte e ensina a cada um com toda a sabedoria, 

a fim de que apresente todo homem perfeito em Cristo (pregação para edificação). 

Em Atos, Lucas destaca esses dois aspectos do chamado e, consequentemente, da ação de 

Paulo. Por exemplo, no contexto da sua conversão, o Senhor disse a Ananias: “Vá! Este homem 

é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o 

povo de Israel” (At 9.15). Essa palavra se cumpriu, de modo que em Atos 9.20 é dito que Paulo 

estava em Damasco e “logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus”. Ou 

seja, Paulo começou o seu ministério evangelístico. Posteriormente, levantou-se uma grande 

oposição a ele e a Bíblia afirma que “seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num 

cesto, através de uma abertura na muralha” (At 9.25). A expressão “seus discípulos” é “uma 

interessante indicação de que a sua liderança já era reconhecida e que tinha atraído seguidores” 

(Stott, 1994:197). Ou seja, esses discípulos eram as pessoas que haviam recebido o evangelho 

e agora estavam sendo ensinadas (edificadas) por Paulo.  

Do modo semelhante, em Derbe, Paulo e Barnabé “pregaram as boas notícias [pregação evan-

gelística] (…) e fizeram muitos discípulos [pela pregação para edificação]” (At 14.21). Então, no 

mesmo contexto, é dito que voltaram para Listra, Icônio e Antioquia – lugares onde haviam evan-

gelizado. Retornaram com que objetivo? Para fortalecer os discípulos e encorajá-los a permane-

cer na fé (At 14.21,22).   
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Nesse ponto é interessante observar que, na compreensão de Paulo, a igreja é uma peça indis-

pensável na missão. Todas as convicções teológicas de Paulo estão diretamente ou indireta-

mente ligadas com sua eclesiologia. Dito de outra forma, Paulo não desenvolveu uma missiologia 

separada de uma eclesiologia, nem mesmo uma eclesiologia desconectada da missiologia. Aliás, 

o próprio tema da eclesiologia em si, é amplamente discutido em todo o corpus Paulino, o que 

pode ser facilmente observado, por exemplo, no uso que ela faz da palavra ekklesia: “dos 114 

exemplos de ekklesia no Novo Testamento, 62 estão em Paulo, o que equivale a mais de 50%. 

Isso pressupõe o grande interesse de Paulo por essa instituição” (Rega, 2009:202).  

É de extrema importância destacar que “Paulo ensina que a igreja local, embora indissoluvel-

mente unida a todo o poder de Deus, é uma igreja completa. Todas as promessas de Deus se 

aplicam a ela, e Cristo, o cabeça e Senhor da Igreja, acha-se tão presente ali como em qualquer 

entidade mais ampla” (Ladd, 1997:721).  

Assim, para Paulo, a relação entre a igreja e a missão, pode ser observada nos seguintes ângu-

los: em primeiro lugar, para ele, a igreja é fruto da missão. Os crentes estavam “destituídos da 

glória de Deus” (Rm 3.23), mas foram “chamados para pertencerem a Jesus” (Rm 1.6), pelo fato 

de que apóstolos foram levantados “para chamar dentre todas as nações um povo para a obedi-

ência que vem pela fé” (Rm 1.5). A igreja local é consequência do ministério evangelístico. A 

figura evocada aqui é de uma lavoura, que é fruto da semeadura do evangelho (por exemplo, 1 

Co 3.9). 

Em segundo lugar, a igreja é local da santificação. Os crentes foram “chamados para serem 

santos” (Rm 1.7). Santificação não é outra coisa do que obediência. E é na igreja local que a 

obediência deve ser ensinada e vivida. Os crentes agora são chamados a crescer em santidade. 

Precisam edificar-se mutuamente. A figura aqui é a de um templo onde os crentes oferecem-se 

como sacrifícios de louvor a Deus (Rm 12.1,2).  

Em terceiro lugar, a igreja é a agente da evangelização e a apoiadora da missão. A igreja é 

enviada ao mundo, afinal “como, pois, invocarão naquele em quem não creram? E como crerão 

naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pre-

garão se não forem enviados? Como está escrito: ‘Como são belos os pés dos que anunciam 

boas novas!’” (Rm 10.14,15). E, por outro lado, a igreja é a apoiadora da missão. Paulo explicita 

isso em Romanos 15.23-28:  

Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e 

visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero 

visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem 
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para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, 

estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia 

tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles 

tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participaram 

das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens 

materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles 

receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem.  

A figura aqui é de um exército, enviado com uma missão (por exemplo, At 13.3)14. 

Portanto, como disse Goppelt (2002:383):  

Paulo compreende como Igreja de Deus o grupo de pessoas atingidas pelo chamado 

eleitivo de Deus na pregação missionária e no Batismo, grupo esse que, portanto, 

está en Christo, pelo qual e através do qual é pregada a palavra e celebrada a Ceia 

do Senhor, que responde ao Evangelho, confessando, crendo e servindo em fé, e 

que, por isso, está trilhando o caminho através da cruz para a Ressurreição. 

Resumindo, a quarta motivação teológica de Paulo para plantar igrejas era a sua convicção pes-

soal de que Deus o havia separado para pregar o evangelho. Tal tarefa, além de um privilégio, 

era uma responsabilidade, qual a necessidade premente de um devedor pagar o seu credor. 

Além disso, Paulo cria que aqueles que recebiam o evangelho em fé, formavam a Igreja – fruto 

da missão, local de santificação, agente da missão. A Igreja deveria ser fortalecida pela exposi-

ção didática das Escrituras, e que esse era o meio usado pelo Senhor para edificar os seus 

discípulos.  

As convicções teológicas de Paulo que o impulsionavam para o ministério de plantio de igrejas 

podem ser resumidas no quadro abaixo: 

  

                                                 

14 Ronaldo Lidório salienta que a imposição das mãos por parte dos líderes da igreja em Antioquia, ao 
enviar Paulo e Barnabé (At 13.3), era um sinal de cumplicidade. Era uma prática usada no contexto do 
Império Romano, “quando generais eram enviados a terras distantes para coordenar uma província”. (Li-
dório, Ronaldo. 2015. Não vá! Seja enviado. http://apmt .org.br/central-de-artigos/nao-va-seja-enviado-
504. Acesso em 26 set. 2017).  
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Tabela 5 - As Convicções Teológicas de Paulo para Plantar Igrejas 

 

Convicção 

“Não há ne-

nhum justo, 

nenhum se-

quer” 

“O evangelho 

é o poder de 

Deus para a 

salvação de 

todo aquele 

que crê” 

“A fé vem por 

se ouvir a 

mensagem” 

“Chamados 

para serem 

santos” 

“Sou devedor 

tanto a gregos 

quanto a bár-

baros” 

Referencial 

bíblico 

Rm 3.10 Rm 1.16 Rm 10.17 Rm 1.7 Rm 1.14 

 

3.4 Conclusão 

Como dito anteriormente, essas não eram as únicas convicções teológicas que motivaram Paulo 

a plantar igrejas. Todavia, indubitavelmente, são as centrais e seguem uma ordem lógica. Paulo 

entendia que o ser humano injusto só poderia ser justificado por Deus por meio do evangelho. 

Esse evangelho deveria ser exposto pela pregação da Palavra, o meio usado pelo Senhor para 

despertar fé dentre os eleitos. Uma vez justificados por Cristo, os crentes foram chamados para 

serem santos por meio da ação do Espírito Santo, da exposição didática da palavra, através dos 

meios da graça, no contexto da comunidade cristã. Por fim, Paulo entendia que estava pessoal-

mente comprometido com esse projeto, chamado por Deus para pregar o evangelho, com o 

mesmo peso de responsabilidade de um devedor diante do seu credor. 

Por fim, pode-se afirmar que as convicções teológicas de Paulo o levaram a desenvolver uma 

filosofia ministerial e uma metodologia específicas para o plantio de igrejas. Esses assuntos se-

rão discutidos no próximo capítulo e darão base para avaliar o plantio da Igreja Baptista do Mon-

tijo à luz da prática paulina. 
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CAPÍTULO 4 – A FILOSOFIA MINISTERIAL E A METODOLOGIA DE 

PAULO PARA PLANTAR IGREJAS 

4.1 Introdução 

Até agora observou-se que o plantio de igrejas é um tema central na missão da Igreja de Cristo. 

Plantar igrejas é uma tarefa da missão, um método da missão e uma consequência da missão. 

Paulo, que foi o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, entendia essa relação e, por 

isso, desenvolveu uma teologia e prática referencial para o plantio de igrejas.  

No capítulo anterior, elencou-se as convicções teológicas que motivavam o ministério paulino. 

Nesse capítulo, a fim de lançar as bases de comparação entre o plantio da Igreja Baptista do 

Montijo e a estratégia paulina de plantio de igrejas, irá se explanar acerca da filosofia ministerial 

e a metodologia paulina para o plantio de igrejas. Especificamente, a pergunta que se pretende 

responder é: “Qual era a filosofia ministerial e a metodologia que delineavam a prática paulina 

de plantio de igrejas?” 

4.2 Filosofia Ministerial de Paulo 

A filosofia ministerial de Paulo estava baseada em quatro pilares: (a) iniciar trabalhos pioneiros; 

(b) trabalhar em equipe; (c) plantar igrejas autogerenciáveis, autoproclamáveis e autofinanciá-

veis; (d) alcançar lugares estratégicos.  

4.2.1 Iniciar Trabalhos Pioneiros 

O primeiro pilar da filosofia ministerial de Paulo era o pioneirismo. Em Romanos 15.20,2115 ele 

afirma: “Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de 

forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito: ‘Hão 

de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam 

escutado’”. Quando Paulo faz essa afirmação, “qualifica a alegação feita no versículo 19b16: a 

declaração de Paulo de ter completado o evangelho na área mencionada, não deve ser tomada 

em sentido absoluto, mas sim em relação ao que ele entende ser sua própria função particular 

no serviço do evangelho, a saber, a função de pregador pioneiro” (Carnfield, 1992:341).  

                                                 

15 Em 2 Coríntios 10.12-18 Paulo também destaca a sua ênfase no pioneirismo.  
16 “Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo” (Rm 
15.19).  
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Ao citar (no v.21) Isaías 52.15, Paulo dá, ainda, uma base teológica para justificar a sua prática 

pioneira17. Dunn (1988:869) observa: 

As always, where Paul can find scripture to round off a line of argument, he does. 

Here he cites Isaiah. However, the passage cited (Isaiah 52:15) effectively ties to-

gether Paul’s conviction of his call to fulfill the Servant’s commission to the Gentiles 

(1:1,5; 52:17; 53:1). Thus, Paul manages to maintain the strong implication that his 

missionary strategy and plans dovetail with his theology of the gospel in a way which 

shows the structure of the letter to be even more compact and integrated. 

4.2.2 Trabalhar em Equipe 

O segundo elemento da filosofia ministerial de Paulo era o trabalho em equipe18. Aliás, “é raro 

encontrar os primeiros apóstolos engajados no ministério solitariamente” (Ott & Wilson, 2013:59). 

Tal prática é amplamente verificada, tanto em Atos, quanto nas cartas de Paulo. Desde o início 

da jornada ministerial, Paulo contou com a companhia de Barnabé e João Marcos (At 13.2,5). 

No período de preparação para a segunda viagem missionária, ao se desentender com Barnabé, 

Paulo resolveu continuar seu ministério na companhia de Silas (At 15.40). Mais tarde, Timóteo 

foi adicionado a essa equipe (At 16.1-3), bem como outros colaboradores, como Rabens 

(2017:115) observa:  

For Paul, mission was a community task for which he could count on an extend ended 

network of Jews and non-Jews, women and men, slaves, ex-slaves, and free… These 

olleagues worked with him, provided companionship for him, and acted as his repre-

sentatives (e.g., Timothy in 1 Cor 4:17; 16:10-11; Titus in 2 Cor 3:13; 7:6-15; 8:6, 16-

                                                 

17 Também há a hipótese de que Paulo baseasse a sua direção geográfica e a metodologia pioneira em 
Isaías 66.19: “Estabelecerei um sinal dentre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações: a Társis, 
aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, à Grécia, e às ilhas distantes, que não ouviram falar 
de mim e nem viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações”. “This thesis has 
been developed in detail by Rainer Riesner. Building on Paul’s self-portrait as a missionary in the line of 
Israelite prophets as outlined above, Riesner argues that Paul here presents his mission activity as a fulfill-
ment of the proclamation of salvation in “Tarshish, Put, and Lud . . . to Tubal and Javan, to the coastlands 
far away,” announced in Isaiah 66:19. These places could have been interpreted by Paul as 1. Tarsus, 2. 
Cilicia, 3. Lydia, 4. Mysia, 5. Bithynia, 6. Macedonia and 7. The far west. Riesner does not maintain that 
Paul’s mission plans were oriented to Isaiah 66:19 from the beginning, or that this prophecy was the only 
or the most important among the different reasons for choosing the route Paul traveled. However, the 
movement from Jerusalem in a northwestern arc to the extreme west described in Isaiah 66:19 corresponds 
to the idea behind Romans 15:19, and it may be a key reason why Paul planned to take his mission to 
Spain, rather than to Gaul or elsewhere” (Rabens, 2017:106,107).  
18 “Uma equipe é um grupo de pessoas com habilidades complementares que estão comprometidas com 
um propósito comum e trabalham juntas de comum acordo para atingir aquele propósito, responsabili-
zando-se uns aos outros, plenamente pelos resultados da equipe” (Ott & Wilson, 2013:334). Shenk e Stutz-
man (1995:29-41) trazem um estudo sobre a importância do trabalho em equipes para o plantio de igrejas.  
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17), or functioned as his host or patron (e.g., Aquila and Prisca in 1 Cor 16:19; Ro-

mans 16:3-5). 

Schnabel (2008:248-255) destaca “que a terminologia bíblica usada para descrever os coopera-

dores de Paulo indica que eles não eram apenas meros ajudantes, mas estavam plenamente 

engajados nas mesmas atividades missionárias que o próprio Paulo e não eram de forma alguma 

inferiores a ele”.  

4.2.3 Plantar Igrejas Autoproclamáveis, Autogerenciáveis e Autofinanciáveis 

O terceiro pilar da filosofia ministerial de Paulo era plantar igrejas autogerenciáveis, autoprocla-

máveis e autofinanciáveis19. Os conceitos de autogerenciamento e autoproclamação serão me-

lhor desenvolvidos adiante, mas, a nível introdutório, é importante destacar que, até onde se 

sabe,  

Paulo nunca se tornou o pastor de uma igreja que ele tenha plantado. Em vez disso, 

depois do evangelismo inicial, ele se concentrava em capacitar os cristãos locais, 

principalmente leigos, para dar continuidade e expandir o trabalho depois da sua 

partida. Seu ministério era mais itinerante, procurando plantar igrejas reprodutoras 

com líderes locais para que ele pudesse prosseguir seu trabalho pioneiro entre novos 

povos não alcançados (Ott & Wilson, 2013:104).  

O fato é que, depois de plantar a igreja, Paulo partia e esperava que ela se tornasse o que Allen 

(1962:12) chamou de “centro de luz”, ou seja, uma igreja com uma cultura e prática de expansão 

evangelístico missionária. Comunidades cristãs que reiniciassem o processo que haviam expe-

rimentado com o próprio Paulo. Em outras palavras, Paulo desejava gerar o que Garrison 

(1999:7) chamou de movimento de plantação de igrejas, que é “el aumento vertiginoso y por 

multiplicación exponencial de iglesias autóctonas que plantan nuevas iglesias en un grupo étnico 

o un segmento de la población”.  

Focar no propósito de plantar igrejas com autogerenciamento e autoexpansão fazia com que 

elas não dependessem exclusivamente dos dons e dos recursos de Paulo (Ott & Wilson, 

2013:97). Isso as tornava gerencialmente independentes e missionariamente mais ágeis.  

                                                 

19 Autogerenciáveis, ou seja, que lideram a si mesmas, sob líderes locais, sem a necessidade de um líder 
externo. Autoproclamáveis são igrejas com capacidade de expansão, ou seja, de testemunhar o evangelho 
a outras pessoas, a fim de que elas se convertam a Cristo e formem uma nova igreja. Autofinanciáveis, ou 
seja, com capacidade de suprir todas as necessidades financeiras que apareçam.   



 

52 

Para se falar em autofinanciamento, faz-se necessário falar da política financeira que Paulo 

usava no seu ministério. De acordo com Allen (1962:49), a forma que Paulo lidava com as ques-

tões financeiras era regida por três princípios: primeiro, ele nunca procurou ajuda financeira; 

segundo, ele não dava dinheiro aos seus convertidos; terceiro, ele não administrou os recursos 

financeiros das igrejas que plantava. Seu objetivo, portanto, era, de um lado, não ser financeira-

mente pesado para nenhuma igreja (2 Co 11.7-12), o que fazia, levantando seu próprio sustento, 

como fazedor de tendas. Por outro lado, Paulo não era contra o fato de que os obreiros do evan-

gelho recebessem pelo seu trabalho ministerial. Portanto, levantar o seu próprio sustento (auto-

financiamento), era uma opção pessoal de Paulo, não uma regra imposta para todas as igrejas 

que ele plantava. Desse modo, em 1 Timóteo 5.17,18 Paulo diz que “os presbíteros [ou seja, os 

líderes] que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra [ou, duplos honorários], especial-

mente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: ‘Não amordace o boi 

enquanto está debulhando o cereal’, e ‘digno é o trabalhador do seu salário’ ” (grifo meu). Em 

outras palavras, o que Paulo estava afirmando é que os líderes deveriam ser honrados pela 

igreja, o que incluía apoio financeiro, o que fica claro, pelas duas ilustrações (do boi e do traba-

lhador).   

4.2.4 Alcançar Lugares Estratégicos 

O quarto pilar da filosofia ministerial de Paulo era alcançar lugares estratégicos. Depois de fazer 

uma breve revisão das três viagens missionária de Paulo, Allen (1962:12) conclui: “I cannot help 

concluding then, from this brief review, that St. Paul did not deliberately plan his missionary tours; 

but I find it equally difficult to believe that he was not guided by some very definite principles in 

his selection of his mission stations”.   

Havia, segundo Allen (1962:13-17), quatro princípios que Paulo considerava: primeiro, plantar 

igrejas nas capitais das províncias, ao invés de cidades menores; segundo, trabalhar dentro dos 

limites da administração romana; terceiro, numa província, estabelecer igrejas em dois ou três 

lugares importantes, não em cada lugar; quarto, estabelecer igrejas em centros comerciais.   

Não se sabe ao certo se esses princípios foram normativos desde o início da sua empreitada 

missionária. Por exemplo, para Allen (1962:11) “it is perfectly clear that in the second journey St. 

Paul was not following any predetermined route”. Todavia, durante a segunda e a terceira viagem 

missionária, o padrão de selecionar centros de penetração romana com comunidades judaicas 

(Antioquia da Psídia, Corinto, Éfeso) pareceu emergir (Ott & Wilson, 2013:63). Aliás, conforme 

asseverou Rabens (2017:99), nenhum outro personagem bíblico visitou mais cidades do que 

Paulo.  
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Um fator que fazia Paulo focar nas cidades, sem dúvida, era o logístico. O fato é que  

The external conditions in the Roman Empire during the time of the Pauline mission 

were widely beneficial to the apostle’s travels. The rule of Augustus had inaugurated 

a time of peace and resulted in the flowering of economic and cultural enterprises. 

Trade could develop, the infrastructure was improved. Methods of travel were rela-

tively safe so that traffic on the Mediterranean Sea and on the main trade roads in-

creased. (Rabens, 2017:111,112).  

 

Outro aspecto considerado por Paulo era o poder de influência da cidade20. De acordo com Ge-

orge Foster (1962:29), “a maioria das mudanças ocorrem na cidade primeiramente entre as clas-

ses superiores e espalham-se para baixo, para as classes inferiores, para os campos”.  Ora, uma 

vez que Paulo queria que cada uma das suas comunidades fossem centros propagadores da fé 

cristã, nada mais assertivo do que priorizar as cidades como sua tarefa evangelística. Como diz 

Allen (1962:17):  

St. Paul’s centres were centres indeed. He seized strategic points because he had a 

strategy. The foundation of Churches in them was part of a campaign. In his hands 

they became the sources of rivers, mints from which the new coin of the Gospel was 

spread in every direction. They were centres from which he could start new work with 

new power. But they were this not only because they were naturally fitted for this 

purpose, but because his method of work was so designed that centres of intellectual 

and commercial activity became centres of Christian activity. 

Assim sendo, “Paulo viajou pelas estradas romanas, as principais linhas de comunicação, pre-

gando o evangelho e plantando igrejas em centros estratégicos. Desses centros, a mensagem 

da salvação era disseminada; assim, Tessalônica serviu de base para a evangelização da Ma-

cedônia, Corinto da Acaia e Éfeso, da Ásia proconsular” (Bruce, 2003:308).  

Os fundamentos sobre os quais Paulo baseava a sua filosofia ministerial podem ser resumidos 

e observados na tabela abaixo: 

  

                                                 

20 Keller & Thompson (2002:47-51); Hesselgrave (1995:70-75) Barro (2003), trazem um importante estudo 
sobre a importância e centralidade da cidade na missão.  
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Tabela 6 - Os Quatro Pilares da Filosofia Ministerial de Paulo 

Pilares Iniciar trabalhos 

pioneiros 

Trabalhar em 

equipe 

Plantar igrejas au-

togerenciáveis,  au-

toproclamáveis e                                

auto sustentáveis 

Alcançar lugares 

estratégicos 

Referencial bí-

blico 

Romanos             

15.20,21 

Atos 13.2,5; 

15.40; 16.1-3 

1Tessalonicenses 

1.7-10 

1Tessalonicenses 

1.7-10 

 

4.3 Metodologia Ministerial de Paulo 

Depois de estabelecer sua filosofia ministerial, Paulo precisou se ocupar com as etapas do pro-

cesso de plantio de igrejas. Assim, cinco etapas foram definidas: (a) ser enviado por uma igreja; 

(b) evangelizar os perdidos; (c) discipular os crentes; (d) estabelecer os líderes; (e) partir e mo-

nitorar a igreja21. 

Antes de ocupar-se com cada uma dessas etapas, é necessário que se faça algumas observa-

ções22. Uma delas é que, de acordo com Atos, nem sempre Paulo plantou igrejas aonde foi. Por 

exemplo, não se fala nada de uma igreja plantada em Atenas, fruto da ação evangelística de 

Paulo, descrita em Atos 17.16-34. Por outro lado, há narrativas bíblicas em que todas essas 

etapas ficam nítidas (como, por exemplo, em At 19.1ss.), onde a Bíblia narra o processo de 

plantio da igreja de Éfeso. Outro fator importante, observa Hesselgrave (1995:42) é que o pro-

cesso de plantio de igrejas usado por Paulo 

deve ser olhado tanto sincronicamente como diacronicamente. Ou seja, embora pos-

samos pensar em progredir da etapa de comunicação, para a conversão, para con-

gregar crentes, e assim por diante, devemos lembrar-nos também que, à medida em 

que passamos pelo tempo para as etapas mais adiantadas do desenvolvimento, 

                                                 

21 As etapas que Paulo seguiu no processo de plantar igrejas podem ser divididas de forma diferente, de 
acordo com a percepção. Por exemplo, David Hesselgrave (1995:41) pormenoriza esse processo em dez 
etapas: (1) os missionários comissionados (At 13.1-4; 15.39,40); (2) o auditório contatado (At 13.14-16; 
14.1; 16.13-15); (3) o evangelho comunicado (At 13.17ss.; 16.31); (4) os ouvintes convertidos (At 13.48; 
16.14,15; (5) os crentes congregados (At 13.43); (6) a fé confirmada (At 14.21,22; 15.41); (7) os líderes 
consagrados (At 14.23); (8) os crentes recomendados (At 14.23; 16.40); (9) os relacionamentos continua-
dos (At 15.36; 18.23); (10) as igrejas missionárias convocadas (At 14.26,27; 15.1-4).  
22 Essas observações estão sendo feitas com base na discussão de possíveis objeções ao processo pau-
lino de plantio de igrejas, proposta por Hesselgrave (1995:39-43).  
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ainda devemos continuar levando a efeito as atividades das etapas iniciais (ou su-

pervisionar sua realização). (…) Por isso, linhas nítidas não devem ser traçadas entre 

os elementos principais do ciclo. Num sentido, são distintos e sequenciais. Noutro 

sentido, colidem uns com os outros, e fluem uns para os outros.  

4.3.1 Ser Enviado por uma Igreja  

Lucas  destaca que a primeira etapa do processo de plantio de igrejas, por meio do ministério de 

Paulo, iniciou-se a partir de Antioquia23. Tal cidade era “quase um microcosmo da antiguidade 

romana do primeiro século, uma cidade que gozava de quase todas as vantagens, tinha quase 

todos os problemas, e perseguia quase todos os interesses humanos com a nova fé que se veria 

frente a frente” (Green, 1984:139). 

A igreja havia surgido ali devido a fuga de crentes sob perseguição em Jerusalém, que se espa-

lharam por várias regiões (At 8.1). De modo que 

os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte 

de Estêvão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem 

apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cirineus, foram a Antioquia e 

começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do 

Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram 

ao Senhor” (At 11.19-21).  

Ao comentar essa perícope, Bruce (1981:238,239) afirma:  

In Antioch some daring spirits among the incoming Christians, men of Cyprus and 

Cyrene, took a momentous step forward. If the gospel message was so good for 

Jews, might it not be good for Gentiles also? At any rate, they would make the exper-

iment. So they began to make to the Greek population of Antioch the claim of Jesus 

as Lord and Saviour. To present Him as Messiah to people who knew nothing of the 

hope of Israel would have been a meaningless procedure, but the Greek terms Kyr-

ios (“Lord”) no Soter (“Saviour”) were widely current in the religious world of eastern 

Mediterranean.  

Com o crescimento numérico da igreja de Antioquia, os líderes de Jerusalém enviaram Barnabé 

para observar o que estava ali acontecendo (At 11.22). Barnabé não apenas alegrou-se com o 

                                                 

23 Goheen (2014:181:187) traz uma importante contribuição sobre as características missionárias da igreja 
de Antioquia.  
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que viu, mas também exortou os irmãos a perseverarem na fé cristã, como também, possivel-

mente, antecipou que, com o crescimento, a igreja em Antioquia precisaria ser edificada e apro-

fundada no conhecimento das Escrituras. Pois, como salientou Boor (2003:173): “Uma igreja de 

Jesus se forma e cresce exteriormente apenas através de ‘evangelização’, através da proclama-

ção despertadora da mensagem da salvação. Uma vez formada, porém, ela precisa da consoli-

dação e do crescimento interior por meio da ‘doutrina’”.  

Assim, Barnabé “provavelmente também percebeu que a igreja dessa cidade cosmopolita ne-

cessitava de um teólogo formado e pensador eficiente” (Boor, 2003:173). Desse modo, “foi a 

Tarso, procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano 

inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos” (At 11.25,26a). Ao que 

parece, o processo de crescimento quantitativo e qualitativo continuou, de modo que “em Antio-

quia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos” (At 11.26b).  

Assim, o caráter gracioso de Cristo estava sendo desenvolvido na vida dos crentes de Antioquia. 

Por exemplo, ao serem avisados profeticamente “que uma grande fome sobreviria a todo o 

mundo romano” (At 11.28), decidiram “providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E o 

fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo” (At 11.29,30).  

Além de evangelisticamente expansiva, doutrinariamente firmada e com um caráter que eviden-

ciava uma vida cristã genuína, Atos 13.1-3 traz uma descrição mais pormenorizada dessa comu-

nidade de crentes:  

Na igreja de Antioquia24 havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, 

Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. En-

quanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: ‘Separem-me Bar-

nabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado’. Assim, depois de jejuar e orar, 

impuseram-lhes as mãos e os enviaram.  

Lucas destaca que a igreja de Antioquia era caracterizada pela sua multiplicidade de dons espi-

rituais. Atos 13.1a diz: “Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres”.25 

                                                 

24 “‘en Antiocheia’ é a expressão usada demonstrando que ‘ekklesia’ era aqui usada no sentido de igreja 
local. Não se refere, portanto, a qualquer ajuntamento de igrejas como pensam alguns, mas sim à uma 
comunidade local” (Lidório, 2009:10).  
25 Profetes” era aquele que “falava em nome de Deus” e também utilizado no grego ático tanto para “pre-
gador” quanto para “expositor das leis”. O “Didaskalos” é o mestre (de “didasko”, ensino) aplicado para 
aquele que possui discípulos e parece-me que neste caso estes “didaskaloi” estavam mais ligados à ins-
trução dos novos convertidos em Antioquia” (Lidório, 2009:10) Segundo observa Williams (1996:247), es-
ses homens pareciam “usufruir certo ‘status’, de modo que poderiam bem ser chamados de ‘presbíteros 
da igreja na Antioquia’, cuja posição oficial era enfatizada por seus dons especiais – presbíteros como os 
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Outro aspecto da igreja de Antioquia, conforme destacado na perícope era a sua diversidade 

étnica e cultural (Stott, 1994:242). Atos 13.1b diz: “Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de 

Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo”.  

Há, ainda, uma outra caracaterística dessa igreja: sua espiritualidade. Atos 13.2a diz: “Enquanto 

adoravam e jejuavam (…)”. A palavra “adoravam”, “é a que se empregou em geral na LXX para 

designar o culto dos sacerdotes e levitas no templo (gr. Leitourgein; cp. nossa palavra “liturgia”)” 

(Williams, 1996:248).  

Refere-se àquele que serve ao Senhor sendo usado por Ele para abençoar, edificar, 

o seu irmão. E esta é justamente a raiz do verbo que expressa que Paulo e Barnabé 

“serviam” ao Senhor afirmando assim que eles eram, antes de tudo, “abençoadores”, 

ou “edificadores” do Corpo de Cristo em Antioquia (Lidório, 2009:11).  

Boor (2002:187) explica que o serviço do qual Lucas se refere aqui é sobretudo um culto de 

oração.  

Não apenas serviam a Deus, ou se reuniam num culto de oração. Eles jejuavam. Embora o jejum 

não era mais visto como realização meritória, era entendido como um meio essencial para se 

prepararem, para falar com Deus e deixar Deus falar com eles (Boor, 2002:187). De modo que, 

conforme afirma Bruce (1981:261), enquanto os cristãos jejuavam estavam especialmente sen-

síveis às comunicações do Espírito Santo.  

Ainda havia outra característica na igreja de Antioquia: obediência à voz do Espírito Santo. Le-

mos em Atos 13.2b: “Disse o Espírito  Santo: ‘Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que 

os tenho chamado.” Não há como ter certeza qual foi o modo que o Espírito falou. Stott 

(1994:243) sugere que  

o mais provável é que Deus tenha falado à igreja através de um dos seus profetas. 

Mas seu chamado também poderia ter sido interno, não externo, ou seja, através do 

testemunho do Espírito em seus corações e mentes. O que, todavia, ficou claro era 

a ordem dada pelo Espírito: “Separem-me Barnabé e Saulo.” (At 13.2b)26.  

                                                 

de 1Timóteo 5.17, que trabalhavam duramente ‘na pregação e no ensino’. A função deles talvez fosse 
análoga à dos Doze, nos primeiros dias da igreja. Podemos chamá-los de “os cinco”.  
 
26 “Separar vem do verbo “aphorizo” o qual é um verbo exclusivista também usado em Mateus 25:32 
quando o pastor “separa” as ovelhas dos carneiros. “Aphorizo” se diferencia de “ekklio” pois não se trata 
de uma separação de relacionamento (foram excluídos da igreja de Antioquia) mas sim uma separação 
para uma função (permanecendo ligados à igreja são agora designados para uma função além da igreja 
local). É o mesmo termo usado nos Documentos de Cartago quando cidadãos comuns eram chamados 
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É necessário observar que o Espírito Santo revelou à igreja algo muito vago27.  

A natureza do trabalho para o qual tinha chamado Barnabé e Saulo não foi especifi-

cada. Não foi muito diferente do chamado de Abrão. Deus lhe disse: “Vai para a terra 

que eu te mostrarei”. À igreja de Antioquia, Deus disse: “Separai-me agora a Barnabé 

e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Em ambos os casos o chamado 

para ir estava claro, mas o país e o trabalho não. Assim, em ambos os casos, a 

resposta ao chamado de Deus exigia um ousado passo de fé (Stott, 1994:243).  

E, por mais vago que pudesse ser, a igreja de Antioquia obedeceu. “Assim, depois de jejuar e 

orar, impuseram-lhes as mãos28 e os enviaram” (At 13.3). E o fato de enviarem Paulo e Barnabé 

mostra não apenas a obediência dessa igreja. “It is perhaps worth noticing that the two men, who 

were to be released for what we should nowadays call missionary service overseas, were the two 

most eminent and gifted leaders in the church” (Bruce, 1981:261). Isso mostra que além de obe-

diente à voz do Espírito, a igreja de Antioquia tinha um espírito responsável e liberal.  

Assim, a igreja de Antioquia forneceu a Paulo elementos importantíssimos para o seu desenvol-

vimento ministerial: (a) uma prática missionária pioneira, onde o evangelho era compartilhado 

aos gentios (quebrando o paradigma de Jerusalém, onde o evangelho era pregado apenas aos 

                                                 

para engrossar as fileiras do exército romano. Portanto Paulo e Barnabé seriam separados porque primei-
ramente haviam sido chamados e não o contrário” (Lidório, 2009:13). 
27 “Não se diz na verdade que seria uma viagem missionária, mas isso fica bem implícito. Tampouco se 
diz alguma coisa quanto ao sustento de obreiros. Sabemos, todavia, que ambos, Barnabé e Paulo, aderi-
ram depois ao princípio de sustento próprio (cp. 1 Co 9.6; [At 18.3], podendo se essa a base sobre a qual 
iniciaram” (Williams, 1996:249).  
28 Lidório (2009:14,15) fala o que representava a imposição de mãos nesse contexto: “Sinal de autoridade. 
Este “impor de mãos” remonta ao grego clássico quando um pai impunha suas mãos sobre o filho que lhe 
sucederia na chefia da família, ou seja, uma transferência de autoridade. Para Paulo e Barnabé isto signi-
ficaria que eles possuíam a autoridade eclesiástica para fazer tudo o que a Igreja faria mesmo onde ela 
não estivesse presente, como comunidade. É, portanto, ao mesmo tempo uma carga de autoridade e 
responsabilidade. Como igreja em Antioquia eles poderiam pregar a Palavra, orar pelos enfermos e desa-
fiar os incrédulos, mas ao mesmo tempo precisariam também compartilhar da mesma fidelidade e dedica-
ção que existia naquela comunidade dos santos. Sinal de reconhecimento. Também era usado em mo-
mentos oficiais como na cidade de Alexandria quando vinte oficiais foram escolhidos especialmente para 
guardar a entrada da cidade que sofria com freqüentes ataques de nômades, e sobre eles “foram impostas 
as mãos” em sinal de reconhecimento de que eram dotados das qualidades para aquela função. Para 
Paulo e Barnabé consistia no fato de que a liderança da igreja reconhecia não apenas o chamado (que 
era claro) mas também a capacidade e dons para cumprirem a missão. Sinal de Cumplicidade. Encontra-
mos também no grego clássico o “impor de mãos” no sentido de cumplicidade quando generais eram 
enviados a terras distantes para coordenar uma província e as autoridades enviadoras impunham as mãos 
demonstrando ao povo que eles não seriam esquecidos, ou seja: permaneciam como parte do corpo. Para 
Paulo e Barnabé significaria dizer que, por mais distantes que fossem, permaneceriam ligados à igreja de 
Antioquia. Que esta igreja continuaria responsável por eles, amando-os, desejando o melhor e com certeza 
sustentando-os. A meu ver impor as mãos como sinal de autoridade e reconhecimento não é tão difícil 
como impô-las como sinal de cumplicidade, pois este último é um ato contínuo que demanda dedicação e 
profundo amor”.  
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judeus) (At 8.1; 11.19,20); (b) um espaço para um “estágio prévio”, onde, por um ano pode de-

senvolver seu ministério de ensino da Palavra (At 11.25,26); (c) uma comunidade onde os dons 

espirituais eram vividos e exercidos com responsabilidade (At 13.1a); (d) uma igreja multiétnica 

e multicultural, o que não apenas cruzava com a história de Paulo, mas também, com certeza, 

lhe deu um maior background para compreender o mundo no qual ele plantaria igrejas (At 13.1b); 

(e) um grupo de crentes com uma espiritualidade profunda, expressa na oração e no jejum (At 

13.2,3a); (f) um contexto onde o seu chamado ministerial foi discernido e reconhecido (At 

11.25,26; 13.2); (g) companheiros de ministério (Barnabé e Marcos) (At 13.3,4); (h) um ambiente 

de apoio espiritual e emocional, aonde Paulo não apenas voltaria para prestar relatórios das suas 

viagens missionárias, mas para usufruir um tempo reconfortante de comunhão cristã (At 14.26; 

18.22).  

4.3.2 Evangelizar os Perdidos 

Como visto anteriormente, Paulo entendia que toda a humanidade estava debaixo do pecado, 

calada diante do justo juízo de Deus (Rm 3.10-20). Todos, indistintamente, estavam desviados 

(Rm 3.12), mortos em seus delitos e pecados (Ef 2.1). Numa palavra, Paulo compreendia que 

todos estavam perdidos (2 Co 4.3).  

Entretanto, entendia também que o evangelho de Cristo era a condição sine qua non para que 

todos saíssem desse quadro. Cria que o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo 

o que nele crê (Rm 1.16). Cria que “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras” 

(1 Co 15.3). Estava convicto de que “Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo” (2 

Co 5.19). Paulo estava tomado da convicção de que Jesus era o Messias, o pastor que veio 

buscar e salvar o que se havia perdido (Is 53.1ss.).  

A fim de que as pessoas pudessem ter acesso a essa boa notícia, a mesma precisava ser divul-

gada. Paulo entendia que a fé vinha por se ouvir a mensagem, e a mensagem era ouvida medi-

ante a palavra de Cristo (Rm 10.17). Além de que, Paulo via a si mesmo como um arauto (1 Co 

1.23; Cl 1.28), e sabia que tinha algo a dar ao povo, ou seja, era um devedor do evangelho (Rm 

1.14-17). Portanto, evangelizar os perdidos estava na sua lista de prioridades ministeriais29.  

Desse modo, a abundância de testemunhos acerca da evangelização de Paulo (ora individual-

mente, ora com seus companheiros de viagem) em Atos é evidente. Paulo e Barnabé evangeli-

zaram o procônsul Sérgio Paulo em Chipre ( At 13.1-12), testemunharam de Jesus na sinagoga 

                                                 

29 Bosch (2002:14) diz que evangelizar é “proclamar a salvação em Cristo aos que não crêem Nele, que 
são chamados ao arrependimento e à conversão e a quem é anunciado o perdão dos pecados e se lhes 
convida a serem membros vivos da Igreja de Cristo, iniciando assim uma vida de serviço ao próximo no 
poder do Espírito Santo”.  
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da Antioquia da Psídia (At 13.13-51), na sinagoga de Icônio (At 14.1-8) e no contexto gentílico e 

idólatra de Listra (At 14.8-20). “Pregaram as boas novas” em Derbe (At 14.21). “Pregaram a 

palavra” em Perge (At 14.25). Em Filipos, agora na companhia de Silas, Paulo pregou o evange-

lho a uma vendedora de púrpura chamada Lídia. “Deus abriu o seu coração” (At 16.14), e ela, 

bem como os da sua casa, se converteram a Cristo. Foi nessa cidade que Paulo evangelizou o 

carcereiro e sua família com uma mensagem enfática: “Crê no Senhor Jesus, e serão salvos, 

você e os de sua casa” (At 16.31). De Filipos foram para Tessalônica, Beréia e Atenas (At1 7.1-

34), discutindo, explicando e provando “que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mor-

tos” (At 17.3). Em Corinto, foi à sinagoga, onde todos os sábados debatia e convencia tanto 

judeus quanto gregos. Ali passou um ano e meio “ensinando-lhes a palavra de Deus” (At 18.11). 

Em Éfeso “entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando con-

vincentemente acerca do Reino de Deus” (At 19.8). Depois, nessa mesma cidade, passou a 

ensinar na escola de Tirano, “isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os 

gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor” (At 19.10). Posteriormente, 

por meio do seu testemunho pessoal, evangelizou seus acusadores em Jerusalém (At 22.1-21), 

ao governador Félix (At 24.10-27) e ao Rei Agripa e sua esposa Drusila (At 26). Por fim, Lucas  

termina o livro de Atos dizendo que Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, e ali, “por 

dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia a todos os que iam 

vê-lo. Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e 

sem impedimento algum” (At 28.30,31).  

Para se entender a dinâmica evangelística de Paulo, há a necessidade de se responder a três 

perguntas: (a) quem Paulo evangelizava (público)?; (b) onde Paulo evangelizava (lugar)?; (c) 

como Paulo evangelizava (metodologia)? 

Como citado anteriormente, uma vez que Paulo entendia que “todos haviam pecado e estavam 

destituídos da glória de Deus” (Rm 3.23), compreendia também que todos precisavam ser evan-

gelizados. Por isso, resumiu seu ministério nos seguintes termos: “Por causa dele [de Cristo] e 

por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um 

povo para a obediência que vem pela fé” (Rm 1.5 – grifo meu). Nas suas palavras, era devedor 

das boas novas “tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes” (Rm 1.14 – 

grifo meu). Estava consciente que “os judeus pediam sinais miraculosos, e os gregos procuravam 

sabedoria”, porém, a esses dois grupos “pregava a Cristo crucificado” (1 Co 1.22,23 – grifo meu). 

Fazia “tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns” (1 Co 9.22b – grifo meu). Assim 

procedia “por causa do evangelho, para ser coparticipante dele” (1 Co 9.23).  

Paulo disse que não estava procurando o seu próprio bem, mas o bem de muitos, para que 

fossem salvos (1 Co 10.33 – grifo meu), ou seja, se empenhava para que o evangelho alcançasse 
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mais pessoas, e desafiava os outros crentes a imitá-lo nessa prática (1 Co 11.2). Como disse 

Stott (2007:53). “Nós, também, se quisermos dedicar-nos à missão mundial, precisamos libertar-

nos de todo orgulho, seja de raça, nação, tribo, casta ou classe, e reconhecer que o evangelho 

de Deus é para todos, sem exceção e sem distinção”.  

Paulo não apenas compreendia que devia evangelizar todas as pessoas, mas também devia 

evangelizar em todos os lugares (geograficamente falando). No final da sua carta aos Romanos, 

Paulo testemunha: “Desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei o evangelho de Cristo 

(…) Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que 

há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha (…) irei à Espanha e visitarei 

vocês de passagem” (Rm 15.19b, 23, 28b).  

Nas palavras de Senior e Stuhlmueller (1987:252,253): 

O alcance e o andamento da missão de Paulo igualavam-se com a sua visão teoló-

gica. Porque Paulo estava convicto de que Deus oferecia a salvação a todos agora 

e porque ele era chamado a proclamar essa mensagem de salvação aos gentios, 

dedicou a energia de sua vida a um ministério móvel de pregação que se estendia 

através do mundo dos gentios. 

Todavia, seu desejo de evangelizar pessoas de todas as raças, nações, nos mais diversos luga-

res, não o impedia de ser estratégico na sua ação missionária. O local onde Paulo evangelizava 

era determinado pela sua filosofia ministerial. Como visto acima, ele mirava em centros urbanos. 

Hesselgrave (1995:70) sublinha: “no livro de Atos, quando os empreendimentos missionários 

extensivos de Paulo são relacionados com uma área específica, a referência usualmente diz 

respeito a uma cidade. Considerava uma área já evangelizada quando uma igreja tinha sido 

implantada na sua cidade principal”.  

As cidades eram prioritárias na proposta ministerial de Paulo. Uma vez nelas, ele evangelizava 

nas sinagogas, em casas ou em outros lugares alternativos. A sinagoga  

foi o canteiro de sementes da evangelização entre os judeus. Onde havia judeus 

havia sinagogas, e esperava-se que todos os israelitas fiéis a frequentassem sema-

nalmente. Além disto elas atraíam um grande número de ‘tementes a Deus’ entre os 

gentios zelosos. Isto formava uma congregação pronta à qual missionários cristãos 

podiam dirigir-se (Green, 1984:240,241).  

Outro fator importante, fazia parte da liturgia da reunião da sinagoga abrir-se a oportunidade para 

que as pessoas presentes lessem um trecho das Escrituras e a explicassem. Paulo, sendo judeu 
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e treinado no farisaísmo, sabia muito bem dessa oportunidade. Assim, por exemplo, em Antio-

quia da Pisídia, “depois da leitura da Lei e dos Profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram 

dizer [a Paulo e Barnabé]: ‘Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, 

falem’” (At 13.15). Partindo desse ponto, Paulo e Barnabé evangelizaram os presentes (At 13.16-

41). E, de acordo com o comentário de Lucas, a mensagem suscitou grande interesse nas pes-

soas, de modo que “quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou 

a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte (…) No sábado seguinte, quase toda 

a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor” (At 13.42,44).  

Outro local procurado por Paulo para o evangelismo eram as casas. Por vezes, essa acabou 

sendo a alternativa diante de uma situação de perseguição. É o que se vê, por exemplo, em 

Corinto (At 18.1ss.). Depois de testemunhar três sábados seguidos na sinagoga “que Jesus era 

o Cristo” (At 18.4,5), os judeus se opuseram a Paulo (At 18.6). “Então Paulo saiu da sinagoga e 

foi para a casa de Tício o Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. 

Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa; e dos coríntios que o ouviam, 

muitos criam e eram batizados” (At 18.7,8).  

Além da casa de Tício o Justo em Corinto, Atos e as cartas paulinas testemunham outras casas 

como centros de pregação do evangelho: a casa de Lídia e do carcereiro em Filipos (At 16.15, 

32-34), a casa de Jasom em Tessalônica (At 17.5), a casa de Felipe em Cesaréia (At 21.8), a 

casa alugada por Paulo em Roma (At 28.30,31), a casa de Estéfanas em Corinto (1 Co 1.16; 

16.15). Conforme destaca Green (1984:263):  

Quando Paulo, em seu discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso, afirmou que 

ensinara “publicamente e também de casa em casa, testificando tanto para judeus 

como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo” [cf. At 21.5], não estava se vangloriando com arrogância. Ele tinha descoberto 

que a evangelização nas casas é a que mais dá resultado. 

Por que Paulo usava as casas? Por algumas razões práticas:  

1. The houses of new church members were immediately available as meeting 

places. Remodeling to accommodate the Christian meetings was not necessary.  

2. For the central elements of Christian gatherings the private house offered the best 

conditions: familial community and shared meals at which the Lord’s Supper could be 

celebrated.  
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3. Private houses made possible relatively inconspicuous gatherings – a requirement 

that became necessary if there were conflicts with non-believers (Rabens, 

2017:119,120).  

Além das casas, Paulo fazia uso de lugares alternativos, anunciando Jesus em espaços públicos 

(At 14.8-18; 17.17; 21.37ss.), junto a pessoas que se reuniram para orar na beira de um rio em 

Filipos (At 16.13), na prisão em Filipos (At 16.30), no Areópago em Atenas (At 17.19), na escola 

de Tirano em Éfeso (At 19.9), diante do Sinédrio em Jerusalém (At 22.30 ss.), no palácio de 

Herodes (At 23.35 ss.), no navio ao ir para Roma (At 27.21-26). 

Não eram apenas às pessoas a quem Paulo se dirigia e os lugares onde anunciava Jesus que 

eram diversificados. A forma que ele evangelizava também era heterogênea. Como disse Green 

(1984:140):  

Seria um erro concluir (…) que a proclamação cristã na antiguidade era pobremente 

uniforme. Podemos concordar que havia uma homogeneidade básica no que era 

pregado, mas quanto à maneira com que isso acontecia havia uma variedade bem 

grande (…)  Boa parte da variedade, no entanto, tem sua causa nas necessidades e 

na compreensão dos ouvintes.     

Desse modo, Paulo variava a abordagem evangelísitica, dependendo se o público fosse judaico 

ou gentílico. “Os judeus eram abordados através do Antigo Testamento, (…) e os pagãos o eram 

à luz da revelação natural, que apontava para Cristo” (Green, 1984:151)30. Assim, aos judeus na 

sinagoga de Antioquia da Pisídia, afirmou que da descendência de Davi “Deus trouxe a Israel o 

Salvador Jesus, como prometera” (At 13.23). E, ainda, acrescentou: “Nós lhes anunciamos as 

boas novas: o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, 

ressuscitando Jesus” (At 13.32). Entretanto, aos pagãos (gentios) de Atenas, Paulo apresentou 

Jesus a partir da criação: “O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e 

da terra” (At 17.24). Depois, desenvolveu seu discurso a ponto de desembocar em Jesus, que 

“há de julgar o mundo com justiça” (At 17.31).  

                                                 

30 “Parece que os primeiros evangelistas concordaram em geral em três fatores que deviam figurar sempre 
na pregação do evangelho aos gentios, por mais variada que a abordagem tenha sido em outros aspectos 
para ir de encontro às necessidades particulares dos ouvintes. Estes três eram o ataque à idolatria, a pro-
clamação do único Deus verdadeiro e as implicações morais resultantes disto” (Green, 1984:150). “É pro-
vável que Paulo não tivesse nenhum método de pregação inicial fixado rigorosamente. Como qualquer 
bom pregador, a aproximação de Paulo dependeria das circunstâncias particulares do seu auditório” (Se-
nior & Stuhlmueller, 1987:257). 
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A heterogeneidade também se dava na metodologia evangelística. Um dos métodos evangelís-

ticos de Paulo era o ensino do evangelho. A diferença entre a proclamação do evangelho (ke-

russo) e o ensino (didasko), é muito mais conceitual do que prática. Em termos práticos, nem no 

judaísmo rabínico, nem no cristianismo primitivo, havia uma distinção tão clara entre o trabalho 

do evangelista e do mestre (Green, 1984:248,249). Essa prática pode ser verificada nos tipos de 

verbos usados por Lucas para descrever como Paulo evangelizou em Tessalônica (At 17.2-4). 

Ali é dito: 

Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles 

com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e res-

suscitar dos mortos. E dizia: ‘Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo’. Alguns dos 

judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos 

tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição” (grifo meu).  

Outro exemplo encontra-se no contexto de Éfeso (At 19.9,10). Depois de “argumentar convin-

centemente acerca do Reino de Deus” (At 19.8 – grifo meu) pelo período de três meses, alguns 

judeus se opuseram a Paulo (At 19.8,9). Então, “tomando consigo os discípulos, passou a ensi-

nar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus 

e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor” (At 19.9c,10 – grifo 

meu)31.  

Paulo evangelizava coletiva e individualmente. O mesmo Paulo que pregava a grupos de pes-

soas nas sinagogas ou nas praças, também evangelizava individualmente. Aliás, Green 

(1984:270) salienta:  

A evangelização direta e pessoal foi uma das características da expansão inicial do 

cristianismo. Os apóstolos a estavam sempre praticando – (…) Paulo, como náu-

frago, fala sobre seu Senhor ao governador da ilha. É interessante observar que em 

1 Tessalonicenses Paulo se chama de pai e mãe de muitos membros daquela igreja. 

Fora ele que os trouxera à fé, tendo-os concebido no novo nascimento. Com Oné-

                                                 

31 Acerca dessa passagem, Bruce (1981:388,389) destaca: “The Western text indicates that Paul had the 
use of the buiding from 11 A.M. to 4 P.M. Turannus no doubt hel his classes in the early morning. Public 
activity ceased in the cities of Ionia for several hours at 11 A.M., and (as Lake and Cadbury point out) more 
people would be asleep at 1 P.M. than 1 A.M. But Paul after spende the early hours of the day at his tent-
making (cf. Ch. 20:34), devoted the hours of burden and heat to his more important and more exhausting 
business, and must have infected his heares with his own energy and zeal, so that were willing to sacrifice 
their siesta for the sake of listening to Paul”.  
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simo, tinha a mesma relação, e também com alguns convertidos de Corinto. Isto lem-

bra o aconselhamento pessoal que Paulo lhes dera, que fez com que eles se tornas-

sem “filhos” em Cristo.  

Outro método evangelístico de Paulo era o testemunho pessoal. Em Atos há, pelo menos, três 

vezes em que ele acontece: em Jerusalém, aos judeus que o acusavam (21.37 - 22.21); ao 

governador Félix (24.10-21); ao rei Agripa (26.1-29). Nos três casos, Paulo segue uma mesma 

estrutura no seu discurso, isto é, conta como era sua vida antes de converter-se a Cristo, sua 

experiência de conversão e os efeitos da mesma. Embora nos três casos Paulo estivesse apre-

sentando uma defesa verbal diante de acusações, o objetivo evangelístico também estava pre-

sente. Isso pode ser verificado, por exemplo, em Atos 26.28,29: “Então Agripa disse a Paulo: 

‘Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?’ Paulo respondeu: 

‘Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que me ouvem 

se tornem como eu, porém, sem estas algemas’”.  

Em relação à metodologia evangelística usada por Paulo, faz-se necessário destacar, ainda, dois 

pontos: o lugar dos milagres no processo evangelístico e o evangelismo de uma pessoa de boa 

reputação. Allen dedica um longo capítulo do seu livro para salientar a relação entre os milagres 

que o Senhor operava por meio da vida de Paulo e a evangelização. Introdutoriamente, Allen 

(1962:41) diz:  

Miracles hold an important place in the account of St. Paul’s preaching in the Four 

Provinces, and since this is one of the grounds on which is based the argument that 

his methods can have little or no bearing upon our work in the present day, it is nec-

essary that we should examine carefully the nature and extent of these miracles, and 

the use which the Apostle himself made of them. We shall find, I think, that so far from 

invalidating any comparison between his work and ours, St. Paul’s use of miracles 

may throw an interesting light upon some principles of constant value which should 

guide us in the practice of many forms of missionary enterprise common today. 

São descritos milagres sobre Paulo em cinco cidades em quatro províncias (Allen, 1962:41). Em 

Icônio “Paulo e Barnabé passaram bastante tempo (…) falando corajosamente do Senhor, que 

confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles” (At 14.3). 

Em Listra um paralítico, “deu um salto e começou a andar”, depois de Paulo ter dito: “Levante-

se! Fique de pé!” (At 14.10). Em Filipos, Paulo foi usado pelo Senhor para libertar uma jovem 

possessa de um demônio que lhe dava capacidade de adivinhação (At 16.18). Em Éfeso, “Deus 

fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que 
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Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doen-

ças, e os espíritos malignos saíam deles” (At 19.11,12). Em Trôade, Lucas narra acerca da res-

surreição de um jovem chamado Êutico (At 20.9,10).  

Embora Paulo não atraísse as pessoas ao cristianismo oferecendo-lhes cura (Allen, 1912:42), 

os milagres ajudavam na sua empreitada evangelística, por quatro razões:  primeiro, os milagres 

atraiam os ouvintes (Allen, 1962:43). Foi o que aconteceu em Listra (At 14.8ss.)  Depois que o 

paralítico foi curado, uma multidão se reuniu ao redor de Paulo e Barnabé (v.11), dando-lhes 

oportunidade de lhes anunciar o evangelho (vv.14-18). Segundo, os milagres são universalmente 

aceitos como prova da aprovação divina sobre a obra de quem o realiza (Allen, 1962:44). Essa 

compreensão já pode ser vista nos evangelhos. Por exemplo, Nicodemos disse a Jesus: “Mestre, 

sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que 

estás fazendo, se Deus não estiver com ele” (Jo 3.2). É a mesma concepção que esteve por trás 

dos crentes reunidos no concílio em Jerusalém (At 15.1ss.), ou seja, eles confirmaram o minis-

tério de Barnabé e de Paulo entre os gentios quando os mesmos relataram “todos os sinais e 

maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios” (At 15.12). Terceiro, os milagres 

são uma demonstração do poder de Jesus sobre os ídolos pagãos e os demônios (Allen, 

1962:45). É interessante observar que apenas o milagre de Êutico aconteceu entre cristãos. Os 

demais ocorreram no meio dos pagãos, e eram uma forma de demonstrar o poder de Jesus 

sobre os ídolos e demônios. Isso fica evidente na narrativa de At 19.13-16, onde há um contraste 

entre a prática do exorcismo realizada por Paulo (v.12) e por “mágicos judeus” (v.13). Quarto, os 

milagres eram ilustrações do caráter da nova religião (o cristianismo) (Allen, 1962:46). Nesse 

sentido, os milagres destacavam duas doutrinas centrais do cristianismo: o amor – expresso pelo 

cuidado especial de Deus com os oprimidos –, e a salvação – expresso pelo poder de Deus 

sobre as forças malignas. Num mundo fortemente dominado por uma cultura supersticiosa e 

espiritualista, os milagres eram sermões vivos do poder e do caráter do Deus dos cristãos.   

O último assunto a se destacar no que diz respeito a metodologia evangelística de Paulo é que, 

depois de evangelizar um grupo, ele focava a sua intenção evangelística em uma pessoa de boa 

reputação no local onde estava. Não se sabe ao certo qual era o seu propósito ao fazer isso. 

Pode-se conjecturar que essa intenção fazia eco à palavra de Jesus aos seus discípulos em Mt 

10.11: “Na cidade ou no povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los”. To-

davia, ela está, sem dúvida presente na prática de Paulo. Como destaca Allen, (1962:23):   

It is curious how careful St. Luke is to tell us exactly where St. Paul lodged, or in 

whose house he taught, e.g., we are told that at Philippi he lodged with Lydia and 

preached at the Prayer-place. At Thessalonica he lodged with Jason, and apparently 

taught in his house; at Corinth he lodged with Aquila, and preached in the house of 
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Titus Justus; and at Ephesus he preached in the School of Tyrannus. St. Luke evi-

dently desires us to understand that St. Paul was careful to provide things honest in 

the sight of all men, and took thought for what was honourable and of good report, as 

well as of what was true, and of what was pure, and of what was just.  

Das intenções evangelísticas de Paulo, conclui-se que seu desejo era que todos conhecessem 

a salvação de Jesus. Todas as raças, culturas e lugares estavam vislumbradas nas suas inten-

ções missionárias. Entretanto, influenciado por sua filosofia ministerial, bem como por uma ques-

tão logísitica e estratégica, Paulo focava nas cidades como seus alvos evangelísticos prioritários. 

Ali evangelizava em diferentes lugares, usando métodos heterogêneos, na expectativa de que 

seus ouvintes se arrependessem e cressem. Resumidamente, como afirmou Green (1984:186): 

“eles pregavam uma pessoa, eles proclamavam um dom, eles esperavam uma resposta”.   

Assim, muitos que eram evangelizados respondiam positivamente à mensagem e se convertiam 

a Cristo. Desse modo, a semente do evangelho germinava e crescia. A lavoura de Deus se tor-

nava uma realidade visível (1 Co 3.9). Os convertidos a Cristo se tornavam igualmente ativos na 

evangelização de outros perdidos, de maneira que as boas novas da salvação se espalhavam 

em todo o Império Romano (1 Ts 1.6-10).  

4.3.3 Discipular os Crentes 

Paulo não considerava sua tarefa terminada depois que as pessoas ouviam o evangelho e se 

convertiam32 a Cristo. Esse era apenas o momento inicial da empreitada missionária, e estava 

longe de ser o final. Segundo Paulo, os que entravam pela “porta estreita” também prec isavam 

andar no “caminho estreito”33. Os que haviam sido justificados ao depositarem sua fé em Cristo, 

também haviam sido “chamados para serem santos” (Rm 1.7).  

Embora Paulo estivesse convicto de que aquele que tinha começado uma boa obra nos crentes 

iria completá-la até o dia de Cristo Jesus (Fp 1.6), também não ignorava o fato de que Satanás 

poderia enganá-los, como enganou Eva, desviando-os “da sua sincera e pura devoção a Cristo” 

(2 Co 11.3). Sabia que estava vivendo os últimos dias da história, nos quais muitos abandonariam 

a fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios (1 Tm 4.3). Essa realidade era, 

para Paulo, um motivo de inquietação constante, o que pode ser verificado, por exemplo, na sua 

                                                 

32 Como a palavra “conversão” deve ser entendida? “Geralmente usamos o termo, no contexto religi-
oso, em um dos seguintes sentidos:  um é que alguém deixou sua posição religiosa (caso tenha tido al-
guma) para comprometer-se exclusivamente com outra; outro é que alguém até então um mero adepto da 
sua fé, descobre o significado e a importância dela com entusiasmo e compreensão” (Green 1984:179).  
33 Uma referência aqui as palavras de Jesus em Mt 7.13,14: “Entrem pela porta estreita, pois larga é a 
porta e amplo o caminho leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e 
apertado o caminho que leva à vida! E são poucos os que a encontram”.  
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declaração aos coríntios: “enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocu-

pação com todas as igrejas” (2 Co 11.28).  

Não há dúvida de que Lucas observou esse zelo pela saúde espiritual dos crentes na vida de 

Paulo (e de seus companheiros de viagem), de modo que em Atos há várias passagens que 

relatam a atitude deles após a conversão das pessoas. Atos 14.21,22 diz que “voltaram para 

Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, di-

zendo: ‘É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no Reino de Deus”. 

Em Atos 15.36, Paulo disse: “Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde prega-

mos a palavra do Senhor, para ver como estão indo”. Em Atos 16.40, depois de serem açoitados 

e presos em Filipos, “Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos 

e os encorajaram”. Atos 18.23 afirma que “depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo 

partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos”. 

Em Éfeso, depois do tumulto causado por Demétrio, “Paulo mandou chamar os discípulos e, 

depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, enco-

rajando os irmãos com muitas palavras” (At 20:1-2).  

Esse cuidado por aqueles que haviam se convertido, levava Paulo a conduzi-los no caminho do 

discipulado. De que forma? Inserindo-os na comunidade cristã (por meio do batismo) e ensi-

nando-lhes para viverem uma vida de obediência a Cristo (Mt 28.19)  34. Isso pode ser visto, por 

exemplo, na narrativa acerca de Lídia. Depois que o Senhor abriu o seu coração para crer na 

mensagem evangelísitica (At 16.14b), Paulo a batizou (At 16.15). No mesmo contexto, logo após 

a conversão do carcereiro, “ele e todos os seus foram batizados” (At 16.33). Em Corinto, “Crispo, 

chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa; e dos coríntios que o ouviam, muitos 

criam e eram batizados” (At 18.8).  

Como visto acima, o batismo era, na teologia paulina, uma representação plástica do que havia 

acontecido no momento da conversão a Cristo (por exemplo, Rm 6.1-4). O cristão morreu para 

o pecado (Rm 6.2), foi lavado dos seus pecados (Tt 3.5) e ressuscitou para uma nova vida (Ef 

2.5). Mas não apenas isso. Para Paulo, o batismo representava a entrada na família da fé, a 

                                                 

34 Conforme observado anteriormente por Hesselgrave (1995:14): “Fazer discípulos é o único imperativo 
e atividade central indicada na Grande Comissão. Fazer convertidos e crentes certamente está envolvido 
nesse imperativo. Mas a fé e o discipulado nunca podem ser divorciados entre si. A obediência é exigida, 
não somente por parte de quem leva a mensagem, mas também da parte daquele que ouve, se arrepende, 
e crê no evangelho. “Convertidos” e “crentes” (…) podem “viver como quiserem”. Mas “discípulos”, obvia-
mente, devem fazer a vontade do seu Mestre. 
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Igreja (Ef 4.1-6), ou, como disse Green (1984:188), “o batismo formalizava a entrada na socie-

dade cristã”. “A vida batismal implicava, portanto, em vida santa e amor cristão, e também em 

adoração e comunhão, testemunho e instrução (…). Em outras palavras, o batismo selava a 

conversão em todos os sentidos, sejam individuais, coletivos, éticos, culturais ou teológicos. A 

conversão, o batismo e a vida nova eram inseparáveis.” (Green, 1984:191).  

Essa compreensão do duplo significado do batismo (como sinal visível do que havia acontecido 

na conversão e como porta de entrada da vida cristã), é resumido por Bruce (2003:92) nos se-

guintes termos:    

O batismo, no ensino de Paulo, inicia os crentes na sua nova condição de estar “em 

Cristo”, tanto que a morte e a ressurreição histórica dele se tornam parte da experi-

ência espiritual deles; o batismo no Espírito que o Senhor ressurreto efetuou, os in-

corpora em um só corpo com ele – ou, como Paulo diz ao Gálatas, “todos quanto 

fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes; […] todos vós sois um em Cristo 

Jesus” (Gl 3.27). 

Uma vez na comunidade cristã, Paulo se preocupava com o desenvolvimento desses novos cris-

tãos. “A preocupação de Paulo pela saúde de suas igrejas locais não era assunto de simples-

mente guardar a sua ‘pesca’ até a verificação do peso final” (Senior & Stuhlmuller, 1987:253). 

Isso fica evidente, por exemplo, na forma que Lucas resume o ministério de Paulo e Barnabé em 

Derbe: “Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos” (At 14.21). 

Aliás, para Lucas  o termo discípulo (mathetes) é frequentemente citado nos contextos missio-

nários de Paulo35, dando a compreender a centralidade que o tema tinha. Para Lucas, ser cristão 

e ser discípulo eram duas realidades sinônimas (At 11.26b).  

Para se entender a dinâmica do discipulado praticada por Paulo, há a necessidade de se res-

ponder a três perguntas: (a) qual era o alvo de Paulo ao discipular (objetivo)?; (b) quais eram os 

assuntos abordados por Paulo ao discipular (conteúdo)?; (c) como Paulo discipulava (metodolo-

gia)? 

O alvo de Paulo ao discipular seus convertidos era gerar neles maturidade espiritual. O fato é 

que ele se via como um pai daqueles que havia ganho para Cristo. Isso é expresso, por exemplo, 

em 1 Coríntios 4.15: “Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, 

pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho”. A figura da paternidade usada 

por Paulo não apenas evoca o fato de que os coríntios haviam sido levados (gerados) a Cristo 

                                                 

35 At 13.52; 14.20; 14.28; 19.1; 20.1; 20.30; 21.4; 21.16 
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por ele, mas também a responsabilidade que ele – Paulo – tinha de cuidar desses filhos. Essa 

ideia foi melhor expressa em 2 Coríntios 11.2: “O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem 

de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como virgem 

pura”. A figura evocada aqui, de um pai com ciúmes da sua filha, chama a atenção para o zelo 

que Paulo tinha ao cuidar de seus filhos espirituais. Como disse Harris (1978:385):  

Human jealousy is a vice, but to share divine jealousy is a virtue. It is the motive and 

object of the jealousy that is all-important. There is a place for a spiritual father’s pas-

sionate concern for the exclusive and pure devotion to Christ of his spiritual children, 

and also a place for anger at potential violators of that purity.  

Desse modo, ao ver que a maturidade espiritual dos coríntios estava aquém do esperado, Paulo 

lamenta: “Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças 

em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-

lo” (1 Co 3.1,2a).  

O que também precisa ficar claro é que o desenvolvimento espiritual almejado por Paulo em seus 

convertidos não era uma realidade subjetiva e abstrata. Muito pelo contrário. A maturidade espi-

ritual deveria se manifestar na vida dos discípulos de forma objetiva e concreta, nas mais diver-

sas facetas da vida. Assim, por exemplo, o crescimento espiritual dos coríntios deveria se mani-

festar em relacionamentos pacíficos (1 Co 3.1-9; 5.12-6.20), no uso moral do corpo (1 Co 5.1-

11; 6.12-20), na forma de se comportar nas reuniões da igreja (1 Co 11.2-4;14.26-40), na prática 

consciente dos dons espirituais (1 Co 12-14), e na generosidade financeira àqueles que precisa-

vam de ajuda (1 Co 16.1-9).36  

Isso aponta para a segunda pergunta: quais eram os assuntos abordados por Paulo ao discipular 

(conteúdo)? Uma vez que, como visto acima, o objetivo de Paulo era gerar maturidade espiritual 

nas mais diversas facetas da vida dos seus discípulos, o conteúdo que ele ensinava, obviamente, 

era também amplo. Todavia, havia três áreas centrais do seu ensino aos discípulos: (a) compre-

ensão da experiência de conversão a Cristo; (b) reorientação teológica do pensamento; e (c) 

construção de uma nova ética.  

Levar seus discípulos a compreender o que lhes havia acontecido quando se converteram a 

Cristo, foi um dos primeiros conteúdos presentes no discipulado de Paulo aos seus convertidos. 

Isso é evidenciado, por exemplo, na estrutura que ele usualmente desenvolveu nas suas cartas 

                                                 

36 Às outras igrejas, Paulo mencionou características diferentes de crescimento espiritual. De fato seu 
objetivo era apresentar “todo homem perfeito em Cristo” (Cl 1.28), o que subentende-se uma gama de 
realidades (individuais, coletivas, emocionais, espirituais, relacionais, comportamentais).  



 

71 

dirigidas às igrejas que plantou. Em quase todas, os primeiros versículos são separados para 

esse fim. Assim, aos coríntios, ele afirma: “Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa 

da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo 

(…) Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor” (1 

Co 1.4,5a,9)37. Aos gálatas, Paulo os saúda dizendo que Jesus “se entregou a si mesmo por 

nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso 

Deus e Pai” (Gl 1.4). Aos efésios, Paulo toma os três primeiros capítulos da carta para destacar 

a operosidade da graça divina entre eles (Calvino, 1998:15).  Em Filipenses, Paulo exalta ao 

Senhor por ter começado neles a boa obra da salvação, a qual completaria até a segunda vinda 

de Cristo (Fp 1.6). Aos colossenses, ele lhes diz que o Senhor os “tornou dignos de participar da 

herança dos santos no reino da luz”, pois, ele os “resgatou das trevas e os transportou para o 

Reino do seu Filho amado, em que há a redenção, a saber, o perdão dos pecados” (Cl 1.12-14). 

Aos tessalonicenses, Paulo exalta ao Senhor pelo fato de que aquela igreja havia se tornado 

fruto da escolha graciosa e soberana de Deus (1 Ts 1.4), e porque “desde o princípio Deus os 

escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade” (2 Ts 

2.13).  

O outro assunto abordado por Paulo no processo de discipulado dos seus convertidos era a 

reorientação teológica do pensamento. Muitos gentios que conheceram Jesus por meio do mi-

nistério paulino eram provenientes de um contexto fortemente influenciado pela idolatria. Porém, 

quando se converteram a Cristo, passaram por uma mudança de vida, evidenciada por aqueles 

que estavam perto, de sorte que todos podiam relatar “como se voltaram para Deus, deixando 

os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro” (1 Ts 1.9). Se a conversão ao Deus vivo era 

real, a estrutura de pensamento desses novos crentes, moldada pela cultura idólatra, precisava 

passar por um processo de transformação. Em outras palavras, Paulo precisava destruir as fal-

sas concepções de Deus (ou ídolos), e construir uma visão coerente com o ensino das Escrituras 

(1 Co 10.19,20). Caso isso não acontecesse, toda a vida cristã das suas comunidades ficaria 

comprometida. Desse modo, para ilustrar, quando Paulo ensina aos coríntios acerca dos dons 

oferecidos pelo Deus verdadeiro (por meio do seu Espírito), faz questão de diferenciar a atuação 

desse Deus da dos ídolos. Isso se fazia necessário, segundo Paulo, porque quando os coríntios 

                                                 

37 Fee (1987:46) comenta essa perícope: “God is the subject of all the actions of the thanksgiving. And in 
every case that work is mediated by or focused on ‘his Son Jesus Christ our Lord.’ Thus the christological 
emphasis that began in the salutation is carried through in an even more emphatic way in this introductory 
thanksgiving. Everything God has done, and will do, for the Corinthians is done expressly in ‘Jesus Christ 
our Lord.’ “His concern here is to redirect their focus—from themselves to God and Christ and from an over-
realized eschatology to a healthy awareness of the glory that is still future”. 
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eram pagãos, “de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos” 

(1 Co 12.2).  

O terceiro elemento central no ensino de Paulo era a construção de uma nova ética38. O pressu-

posto paulino era de que o homem havia sido criado para glorificar a Deus. Entretanto, com a 

Queda, esse propósito foi desviado. Invés de glorificar a Deus, o homem quis ser como Deus. 

“Em outras palavras, com a Queda, o ser humano passou a ter carência de um estado de vida 

exatamente como aquele para o qual fora criado” (Rega, 2009:54). Para Paulo, essa restauração 

ao propósito original de Deus se dava por meio da fé no evangelho de Cristo. A justificação por 

graça e fé em Cristo, gerava paz com Deus, ou seja, reconciliação (Rm 5.1). De modo que, “se 

pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de 

Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único 

homem, Jesus Cristo” (Rm 5.17). Agora, aquele que foi justificado por Cristo e reconciliado com 

Deus, é chamado para, em tudo, viver uma vida que glorifica ao Senhor. Ou, usando as palavras 

de Paulo aos Romanos: “Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofe-

reçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês” (Rm 12.1)39. 

Na verdade, o que Paulo diz aqui é: “Aceite a Cristo, renegando a sua vida e entregando-se a 

ele em adoração, ou seja, ponha sua vida no altar dele, negando seu eu” (Rega, 2009:57). Essa 

era a atitude do próprio Paulo, de sorte que em Gálatas 2.20 ele assume: “Fui crucificado com 

Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, 

vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim”.  

Observa-se, portanto, que havia dois pontos evidentes na teologia paulina, no que diz respeito a 

ética: primeiro, a vida ética não justifica as pessoas diante de Deus. O moralista descrito em 

Romanos 2.1-16 é tão injusto diante de Deus quanto o idólatra, descrito em Romanos 1.18-32. 

E, segundo, a vida ética é uma resposta de amor e gratidão a Cristo e evidencia o seu relacio-

namento com Deus; afinal, as pessoas não são salvas por obras (Ef 2.8,9 –  grifo meu), todavia 

o são para boas, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para serem praticadas 

(Ef 2.10 – grifo meu). Ou seja, a vida na graça de Cristo não é, de forma alguma, um chamado 

ao desleixo moral.   

                                                 

38 Os helênicos não consideravam a ética como uma parte da religião, o cristianismo sim (Green, 
1984:180).  
39 A palavra “portanto” (oun) pode se referir à frase anterior (de Rm 11.36), ou a todo o conteúdo desen-
volvido por Paulo nos capítulos anteriores, em outras palavras, “portanto, agora que vocês conhecem a 
justificação pela fé em Cristo e foram reconciliados com Deus, ofereçam os seus corpos como sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus”. Essa organização de pensamento se encontra nas outras cartas de Paulo, 
as quais, como visto acima, depois de descreverem os efeitos do evangelho na vida do crente (indicativos), 
desenvolvem uma série de normas éticas (imperativos).  
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É importante salientar que, para Paulo, todo o processo de transformação ética não era apenas 

uma questão de esforço próprio do crente. Era uma operação do Espírito Santo (Rm 8.1-4), 

possibilitada pela graça de Deus, a qual ensina os cristãos a “renunciar à impiedade e às paixões 

mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente” (Tt 2.12).  

Por fim, o ensino da ética em Paulo envolvia vários aspectos, abrangendo a vida individual e 

coletiva. Desse modo, por exemplo, os discípulos são chamados individualmente a fugir da imo-

ralidade sexual (1 Co 6.18; 1 Ts 4.3-5), a abandonar a mentira (Ef 4.25), a criarem seus filhos 

“segundo a instrução e o conselho do Senhor” (Ef 6.4), a zelar pela qualidade dos seus pensa-

mentos (Fp 4.8), a orar (Cl 4.3,4), a trabalhar com diligência (2 Ts 3.10). Porém, coletivamente, 

os discípulos são chamados a cuidar uns dos outros (1 Co 12.25), a servir uns aos outros medi-

ante o amor (Gl 5.13), a levar os fardos pesados dos outros (Gl 6.2), a perdoarem-se uns aos 

outros (Ef 4.32), e a consolarem-se uns aos outros (1 Ts 4.18).  

Além de se observar o objetivo e o conteúdo do discipulado de Paulo, para se entender o pro-

cesso que ele usava para discipular seus convertidos, é necessário responder uma terceira per-

gunta: “como Paulo discipulava (metodologia)40?”  

Havia três elementos usados por Paulo para discipular os seus convertidos: (a) as Escrituras; (b) 

sua vida; (c) a comunidade cristã.  

Como visto acima, para Paulo, o desenvolvimento ético (santificação) era uma operação graciosa 

do Espírito Santo. Porém, no que tange a esse assunto, dois elementos ainda precisam ser des-

tacados: a santificação acontecida a partir da mente, e pela exposição das Escrituras. Em Rm 

12, depois de dizer que os cristãos deveriam oferecer os seus corpos como sacrifício de adora-

ção ao Senhor (v.1), diz também como isso pode ser viabilizado pela renovação da mente (v.2).  

Renovar a mente requer alteração dos padrões de conduta e opções de escolhas já 

presentes ne estrutura mental e emocional da pessoa. Como isso é possível? O pró-

prio apóstolo explica ao jovem Timóteo o papel das Escrituras na renovação da 

mente: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, 

para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto 

e plenamente preparado para toda boa obra (2 Tm 3.16,17). As Escrituras ensinam 

                                                 

40 É importante sublinhar que Paulo discipulava seus convertidos tanto individualmente como coletiva-
mente. Um exemplo de discipulado individual pode ser encontrado em Timóteo, a quem Paulo chama de 
“verdadeiro filho na fé” (1 Tm 1.2). Um exemplo de discipulado coletivo pode ser visto em At 19.9, na 
cidade de Éfeso. Ali, Paulo ensinou um grupo de discípulos, diariamente, na escola de Tirano. 
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a verdade, evidenciam o erro, mostram como corrigi-lo e instruem na prática da reti-

dão (Rega, 2009:64).  

Desse modo, não é difícil perceber que, dentre os assuntos centrais das Escrituras ensinadas 

por Paulo no discipulado, estava o Decálogo. Ele proveu a base para a instrução ética dos con-

vertidos de Paulo. É claro que não aplicou os mandamentos como um fariseu legalista, mas os 

observou no seu uso didático, como regra de prática para a vida dos crentes41.   

A fim de aplicar os ensinos das Escrituras rapidamente à vida dos convertidos, Paulo procurava 

pessoas com maior formação e influência, focava seu ministério nessas pessoas e elas, posteri-

ormente, ensinavam a outros (2 Tm 2.2). Allen (1962:89) comenta:  

Timothy was in Lystra for eighteen months after St. Paul’s first visit. St. Paul could 

teach Timothy, who knew the Old Testament, how to read it and explain it to Chris-

tians; and Timothy in eighteen months could teach others so that his removal was no 

serious loss. Gaius at Derbe, Luke at Philippi, Aristarchus and Secundus at Thessa-

lonica, Sopater at Berea, Erastus and many others at Corinth, were probably men of 

some education who could speedily grasp the essential principles of St. Paul’s 

method of interpretation, and then apply them for the benefit of the less educated.  

O outro elemento usado por Paulo para discipular aqueles que ele havia ganho para Cristo era 

o seu próprio exemplo de vida. Como visto anteriormente, Paulo se via como um pai zeloso 

daqueles que havia ganho para Cristo. Por ser um pai, poderia e deveria apresentar aos seus 

filhos espirituais um padrão de vida a ser imitado. Assim, em 1 Coríntios 4.16, apela àqueles 

cristãos: “suplico-lhes que sejam meus imitadores”. E, no próximo versículo diz: “Por essa razão”, 

(isto é, porque eu quero que vocês sejam meus imitadores), “estou lhes enviando Timóteo, meu 

filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo 

Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas” (1 Co 4.17). Nessa 

mesma carta, depois de dizer que fazia de tudo para com todos, com o propósito de glorificar a 

Deus e ganhar pessoas para Cristo, apelou aos coríntios: “Tornem-se meus imitadores, como eu 

o sou de Cristo” (1 Co 11.1). Em Filipenses, Paulo coloca a si mesmo como um padrão de vida 

cristã a ser imitado, e diz: “Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de 

acordo com o padrão que lhes apresentamos” (Fp 3.17). A esse mesmo grupo disse para porem 

em prática tudo que haviam aprendido, recebido, ouvido e visto na sua vida (Fp 4.9). Nas suas 

duas cartas aos tessalonicenses Paulo se coloca como um exemplo a ser seguido em dois sen-

tidos: como alguém que suportou os sofrimentos por ser seguidor de Cristo (1 Ts 1.6), e como 

                                                 

41 Quanto a esse uso do decálogo, Calvino (1999 (1597)) afirmou: “A lei é o melhor instrumento para 
capacitar os crentes a aprender diariamente a vontade de Deus a ser seguida”.  
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alguém que não viveu ociosamente, mas demonstrou na sua vida profissional um padrão da ética 

cristã (2 Ts 3.7,9). Todos esses versículos mostram que Paulo ilustrava o seu ensino com a sua 

vida. Como disse Hawthorne (1983:190): “It appears that he [Paul] was of the conviction that the 

truths of the Christian gospel must never be abstracted from action and put into high-toned words 

and phrases, but always expressed in the life of the teacher”. 

O último aspecto da metodologia paulina de discipulado a ser mencionado é a utilização da igreja. 

Assim como Paulo desejava que as igrejas que ele havia evangelizado se tornassem ativas no 

processo de evangelismo de outras pessoas ou locais, almejava que os crentes que fossem por 

ele discipuladas pudessem ativamente discipular outros. Dessa forma, os meios públicos da 

graça42 vividos no contexto da igreja, eram fundamentais para que aqueles que conheceram Je-

sus pudessem desenvolver maturidade espiritual, mostrando, desse modo, a sua seriedade e 

vitalidade. Afinal, como disse Dever (2007:218): “uma igreja saudável se caracteriza por um in-

teresse sério pelo crescimento espiritual por parte dos seus membros. Em uma igreja saudável, 

as pessoas querem melhorar no seguir a Jesus”.  

O auxílio dos outros crentes no processo de discipulado era evidente, por exemplo, na koinonia 

vivida entre eles. Os relacionamentos eram, segundo Paulo, meios usados pelo Senhor para que 

o caráter cristão pudesse ser desenvolvido na vida dos discípulos (Rm 13.8-15.13). Nesse con-

texto, a celebração da Ceia do Senhor era central. Segundo Bruce (2003:276), para Paulo, ela 

tinha uma função dupla: “quando eles partiam o pão que era o símbolo do corpo de Cristo, eles 

relembravam seu auto-sacrifício na cruz, mas também declaravam participar todos juntos do seu 

corpo coletivo”.  

Desse modo, as igrejas plantadas por Paulo tinham um forte poder de atração, não apenas de-

vido à proclamação do evangelho, mas, sobretudo, devido à qualidade de vida dos cristãos. 

Green (1984:223-232) diz que a comunhão dos crentes, seu caráter transformado, sua alegria e 

sua perseverança, eram um dos fatores indiscutíveis de propaganda da fé cristã43. Assim, além 

de uma lavoura onde as sementes do evangelho germinavam e cresciam (1 Co 3.9), as igrejas 

plantadas por Paulo se tornavam – pela graça do Senhor – espiritualmente maduras. Agora, a 

                                                 

42 Como citado anteriormente, os meios públicos da graça: (a) reunir-se para a adoração; (b) as ordenan-
ças do evangelho; (c) comunhão com irmãos em Cristo; (d) a oração coletiva. 
43 Milne (1987:232) concorda com essa ideia, e amplia: “A harmoniosa vida comunitária dos primeiros 
cristãos constituiu a maior atração da fé cristã para os pagãos da época; também não é difícil estabelecer 
a importância disso numa era como a nossa, onde a descoberta do sentido de comunhão e fraternidade, 
tanto local quanto internacional, é o preço da nossa sobrevivência. A igreja tem certamente poucas coisas 
de maior relevância imediata a oferecer ao mundo do que o segredo de um relacionamento autêntico”.  
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igreja era um templo (1 Co 3.16), onde a vida dos crentes era oferecida diariamente como sacri-

fício vivo, santo e agradável a Deus (Rm 12.1,2).  

4.3.4 Estabelecer os Líderes  

Depois de evangelizar os perdidos e iniciar o processo de discipulado dos convertidos, Paulo 

dava o terceiro passo no seu processo de plantio de igrejas: o estabelecimento dos líderes. Não 

há dúvidas de que essa terceira etapa era fomentada, de um lado, por sua teologia, e de outro 

por sua filosofia ministerial. Um dos seus princípios teológicos era que todos aqueles que haviam 

crido em Cristo eram servos (doulos) do Senhor. Essa vida de servidão deveria ser exercida nas 

mais diversas áreas, dentre as quais, se achava o ministério cristão. Desse modo, o servir a 

Cristo era um ideal de todos os membros da igreja, não apenas de um grupo de líderes. Como 

disse Barth (1960:116): “No Novo Testamento ninguém vinha à Igreja simplesmente para ser 

salvo e feliz, mas para ter o privilégio de servir ao Senhor”.  

A outra compreensão teológica de Paulo era que, dentre aqueles que formavam o corpo de 

Cristo, com diferentes dons e funções (Rm 12.4-8; 1 Co 12.12-26), o Espírito Santo havia sepa-

rado alguns como bispos (episcopos), com o propósito de cuidar, nutrir, liderar os demais. Essa 

compreensão transparece, por exemplo, nas suas palavras, dirigidas ao se despedir dos líderes 

da igreja de Éfeso: “Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 

os colocou como bispos [ou seja, como líderes], para pastorearem a igreja de Deus, que ele 

comprou com o seu próprio sangue” (At 20.28 – grifo meu).  

Três pilares da filosofia ministerial paulina faziam com que ele tivesse o levantamento de líderes 

como um alvo prioritário. Primeiro, o seu foco em trabalhos pioneiros (Rm 15.20,21), isto é, 

quanto mais objetivo, prático e rápido fosse o processo de consolidação de uma igreja, maior 

seria a possibilidade de Paulo transpor outras fronteiras. Para tal, nada melhor do que ter líderes 

que pudessem cuidar dessa igreja. Segundo, o seu foco no trabalho em equipes (At 13.2,5; 

15.40, 16.1-3), isto é, com dons complementares e personalidades diferentes, o ministério local 

poderia ser melhor desenvolvido. Os líderes eram uma equipe que, desse modo, poderiam auxi-

liar tremendamente. Terceiro, o seu foco no plantio de igrejas autogerenciáveis e autoproclamá-

veis (1 Ts 1.7-10), isto é, se é verdade que Paulo se considerava um pai responsável por aqueles 

que havia gerado em Cristo, por outro lado, também é verdade que ele não queria desenvolver 

filhos dependentes dele por toda a vida. Desejava que seus filhos espirituais tivessem maturi-

dade para, eles mesmos, gerarem e cuidarem dos seus próprios filhos na fé (veja, por exemplo, 

2 Tm 2.2) . Uma liderança madura era um claro sinal de que esse objetivo havia sido alcançado.  
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Daí, nota-se que um dos elementos centrais no processo paulino de plantio de igrejas era o 

estabelecimento de líderes. Assim, por exemplo, no fim da sua primeira viagem missionária, de-

pois de pregar o evangelho e fazer discípulos “fortalecendo-os e encorajando-os a permanecer 

na fé” (At 14.22), Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros (ou seja, líderes) em cada igreja; 

tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado” (At 14.23 

– grifo meu). Para se entender a dinâmica do estabelecimento dos líderes exercida por Paulo, 

quatro perguntas precisam ser respondidas: (a) quem eram esses líderes (definição)?; (b) o que 

faziam esses líderes (função)?; (c) como eram escolhidos esses líderes (seleção)?; (d) como 

eram treinados esses líderes (treinamento)? 

Quanto a pergunta de quem eram esses líderes, é importante, de antemão, notar que Paulo não 

cria que essas pessoas se constituíam um grupo superior, hierarquicamente ou espiritualmente 

falando. Como bem observou Ferreira (2009:217):  

Os vários tipos de ministério não pressupõem que a vida cristã tenha dois níveis: 

líderes e povo. A distinção entre ministério especializado e leigo é essencialmente 

funcional. Os que trabalham em tempo integral – qualquer que seja o título – não 

estão acima dos outros, nem mais próximos de Deus, nem são mais importantes que 

os membros da igreja.  

Dentre os líderes locais estavam os presbíteros (ou bispos, ou anciãos, ou pastores), e os diá-

conos. O presbítero era o principal líder da igreja. Eram também chamados de bispos, anciãos 

ou pastores)44. “Os termos ‘ancião/presbítero’ são os mais usados no Novo Testamento. ‘Pastor’ 

aparece unicamente em Efésios 4.11” (Ferreira, 2009:213). O termo presbuterous aparece em 

Atos 11.30. Nesse contexto, refere-se aos líderes da igreja da Judéia que receberam as ofertas 

enviadas pela igreja de Antioquia “pelas mãos de Barnabé e Saulo” (At 11.30). Uma vez que as 

viagens missionárias de Paulo e o plantio de igrejas tenha surgido depois desse evento (a partir 

de Atos 13.4), não seria de se estranhar que Paulo tenha tomado como base um modelo de 

organização eclesiástica aplicado por grupos cristãos pré-existentes45. O que se sabe, com cer-

teza, é que Paulo tinha os presbíteros em alta consideração, a ponto de dizer a Timóteo que os 

que exercessem o seu ministério com eficiência deveriam receber “duplos honorários” (1 Tm 

5.17; Ferreira, 2009:215).  

                                                 

44 Como disse Calvino (1998:83): “Tenhamos em mente, portanto, que esta palavra [bispo] significa o 
mesmo que ministro, pastor ou presbítero”.   
45 Além desse versículo (At 11.30), é sabido pela descrição de Atos 15.2; 21.18 que em Jerusalém também 
tinha presbíteros, os quais lideravam a igreja com os apóstolos.  



 

78 

Outro fator de destaque é que há evidências abundantes e convincentes de que havia uma plu-

ralidade de presbíteros nas igrejas (Ferreira, 2009:215). Por exemplo, o termo aparece no plural 

em alguns contextos: “Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja” (At 14.23a 

– grifo meu); “De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso” (At 20.27 – 

grifo meu); “A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda 

faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí” (Tt 1.5 – grifo meu). Não 

seria de se admirar que Paulo instituísse uma equipe pastoral ao invés de apenas um líder local. 

A sua compreensão da Igreja como Corpo de Cristo traria luz à essa atitude. Primeiro, Paulo 

entendia que Cristo era o cabeça da Igreja e ela deveria viver sujeita a ele (Ef 5.23,24). Uma 

equipe pastoral poderia evitar a tentação de um líder autoritário e ditatorial, que não se subme-

teria às direções de Cristo. Segundo, Paulo compreendia que o Corpo de Cristo era constituído 

por pessoas com diferentes dons (Rm 12.3-8; 1 Co 12-14), logo, uma equipe poderia trabalhar 

com complementação de dons espirituais, levando a uma maior eficácia do ministério pastoral. 

A palavra diakonos significa “aquele que serve”. É da mesma raiz do verbo usado por Jesus em 

Marcos 10.45: “Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido (diakonetesai), mas para servir 

(diakonesai)”. Esse termo aparece apenas em dois contextos dos escritos de Paulo: Filipenses 

1.1 e 1Timóteo 3.8-13. Devido a essa escassez de material bíblico, fica difícil desenvolver uma 

compreensão profunda de quem exatamente eram, o que faziam e como eram escolhidos. Con-

tudo, observa-se que os diáconos eram um cargo eclesiástico diferente dos presbíteros. Em 2 

Timóteo 3.8, após ter falado das qualificações dos presbíteros, Paulo introduz o versículo com a 

partícula “igualmente” (osautos). “’Likewise’ (v. 8) indicates that Paul was describing an office 

different from that of elder when he spoke of deacons” (https://lumina.bible.org/bible/1+Timo-

thy+3. Acesso a 16 Out. 2017).  

Quanto à segunda pergunta – acerca da função desses líderes –, pode-se afirmar que era res-

ponsabilidade dos presbíteros cuidar do rebanho de Deus (At 20.28). “Cuidar do rebanho” era 

uma responsabilidade que envolvia múltiplas tarefas: pastorear, apascentar, aconselhar (1 Tm 

5.1ss; Tt 2.1ss), liderar (1 Tm  5.17a), ensinar (1 Tm 5.17b), encorajar pela sã doutrina (Tt 1.9), 

refutar os insubordinados (Tt 1.9), e escolher e constituir novos líderes (Tt 1.5),. Também é inte-

ressante notar que Paulo esperava que os presbíteros reiniciassem e, ao mesmo tempo, conti-

nuassem o processo de plantio da igreja que ele havia iniciado naquele lugar. Por isso, evange-

lizar os perdidos, discipular os convertidos e estabelecer os líderes são instruções que ele dá a 

Timóteo, o jovem presbítero da igreja de Éfeso, plantada por Paulo (1 Tm 1.3). Desse modo, 

Timóteo é chamado a fazer o trabalho de um evangelista (2 Tm 4.5), a ensinar os crentes (1 Tm 

4.6,11), a estabelecer líderes (2 Tm 2.2).  

javascript:%7b%7d
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Em relação à função dos diáconos, convencionou-se, ao longo do tempo, que os mesmos seriam 

responsáveis por ministérios voltados à ação social da igreja. Tanto é assim que algumas ver-

sões da Bíblia trazem o título “a escolha dos diáconos” em Atos 6.1-7. Contudo, Ferreira 

(2009:216) afirma simplesmente que “os diáconos eram assistentes dos anciãos”, não deixando 

exatamente claro como esse auxílio acontecia de forma prática. 

Por fim, em relação a terceira pergunta – acerca da seleção desses líderes -, pode-se afirmar 

que, uma vez que a função exigia um alto grau de responsabilidade, Paulo entendia que os 

presbíteros deveriam ser escolhidos com a máxima observância46. A Timóteo Paulo ordena: “Não 

se precipite em impor as mãos sobre ninguém” (1 Tm 5.22a). De acordo com o contexto da 

passagem, a imposição de mãos da qual Paulo se refere, diz respeito à ordenação pública ao 

ministério (Constale. https://lumina.bible.org/bible/1+Timothy+5. Acesso a 16.Out.2017). Paulo 

entendia que “a person who appoints a deficient candidate to office shares his guilt when his 

unacceptability surfaces” (Constable. https://lumina.bible.org/bible/1+Timothy+5. Acesso a 

16.Out.2017). Como sublinhou Calvino: “Porque eles sabiam muito bem que era coisa de suma 

importância, não se atreviam intentá-la com grande temor, considerando detidamente o que ti-

nham em mãos. E cumpriam o seu dever principalmente pedindo a Deus que lhes desse espírito 

de conselho e discernimento” (Calvino, As institutas, IV 3.12).  

Assim, alguns fatores eram preponderantes na escolha dos presbíteros, dentre eles: vida familiar 

exemplar (1 Tm 3.2,4,5; Tt 1.6); ser moderado e controlado (1 Tm 3.2,3: Tt 1.7,8); ter uma vida 

emocional equilibrada (1 Tm 3.3; Tt 1.7); possuir uma vida cristã devidamente comprovada pelo 

tempo (1 Tm 3.6); evidenciar um bom testemunho para com os não crentes (1 Tm 3.7); ter uma 

vida consagrada (Tt1.8); e ser capaz de ensinar (1 Tm 3.2; Tt 1.9).  

Embora a capacidade de ensinar apareça, ao menos duas vezes, na lista acima – “É necessário 

que o presbítero seja (…) apto para ensinar” (1 Tm 3.2); “É preciso que o presbítero (…) apegue-

se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar 

os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõe a ela” (Tt 1.6,9).  Os aspectos relacionais, 

emocionais e comportamentais (caráter) estavam na lista de prioridades daqueles que almeja-

vam o ministério pastoral. 

                                                 

46 Ao comentar sobre a forma que os presbíteros eram escolhidos, Ferreira (2009:214) diz: “A eleição (…) 
parece ter sido feita pelo levantar de mãos, ainda que não necessariamente (At 14.23; 2 Co 8.19). Aliás, 
esse costume não era estranho na Antiguidade. A votação normalmente era feita pelo ato de levantar as 
mãos; em Atenas, por aclamação ou por folhas de votantes ou pedras. Em caso de desterro, o voto era 
secreto. A expressão usada por Paulo ao recomendar a Tito que constituísse presbíteros em cada cidade 
(v. Tt 1.5) não indica o modo de escolha, mas sim a necessidade de, seguindo a prática da Igreja, ‘consti-
tuir’ homens para cada ofício”.  

https://lumina.bible.org/bible/1+Timothy+5
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Outro fator central na escolha dos presbíteros era a convicção pessoal de que haviam sido cha-

mados por Deus para essa função. Paulo afirmou que quem desejasse essa função, estaria al-

mejando algo nobre (1 Tm 3.1). No entanto, era preciso ter cautela. A vida do candidato ao 

ministério deveria ser avaliada. Calvino sublinha o fato de que o chamado valida o ministério 

pastoral nos seguintes termos:  

O que torna válido um ofício é a vocação, de modo que ninguém pode exercê-la 

correta ou legitimamente sem antes ser eleito por Deus. (…) Nenhuma forma de go-

verno deve ser estabelecida na Igreja segundo o juízo humano, senão que os ho-

mens devam atender à ordenação divina; e, ainda mais, que devemos seguir um 

procedimento de eleição preestabelecido, para que ninguém procure satisfazer os 

seus próprios desejos. (…) Segundo é promessa de Deus de governar a sua Igreja, 

assim ele reserva para si o direito exclusivo de prescrever a ordem e forma de sua 

administração (Calvino, 1998:120).  

Embora não seja o objetivo desse capítulo desenvolver uma teologia de ordenação (ou não or-

denação) feminina ao ministério pastoral, não há respaldo bíblico para se dizer que Paulo auto-

rizava que o ofício pastoral (presbítero) fosse exercido por mulheres47.  

A escolha dos diáconos, a exemplo da seleção dos presbíteros, não poderia ser feita de modo 

banal. Em 1 Timóteo 3.8-12, fala que os mesmos precisavam ser: dignos, homens de palavra, 

não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos (v.8); apegados ao mistério da fé, com a 

consciência limpa (v.9); experimentados para, então, atuarem como diáconos (v.10); com espo-

sas dignas, não caluniadoras, sóbrias e confiáveis (v.11); e homens com lar exemplar (v.12) 

Como afirmou Calvino (1998:94):  

Numa palavra, a designação de diáconos não deve consistir em escolha precipitada 

e fortuita de alguém que se encontra à mão, senão que a escolha deve ter por base 

homens que se recomendem por sua anterior maneira de viver, de tal forma que, 

depois de terem sido submetidos a um interrogatório, sejam investigados profunda-

mente antes que sejam declarados aptos.  

Além dos pontos acima citados, é necessário salientar que “quando Paulo alista as qualificações 

dos presbíteros [e dos diáconos], é importante o fato de ele ajuntar requisitos concernentes a 

                                                 

47 Lopes (1997:1-23) e Pinto (2009:137-163) trazem duas importantes contribuições sobre esse assunto. 
O uso do termo “as mulheres” (gunaikas), em 1Timóteo 3.11, abre um precedente para se dizer que mu-
lheres poderiam ser ordenadas a esse ministério, uma vez que gunaikas, nesse contexto, pode ser tradu-
zido ou entendido por “mulheres”, “as esposas dos diáconos”, “diaconisas”. 
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traços do caráter e atitudes íntimas com requisitos que não podem ser preenchidos em curto 

espaço de tempo, senão em um período de muitos anos de vida cristã fiel” (Grudem, 1999:768 

– grifo meu). 

O outro elemento observado na escolha dos líderes eram os dons espirituais (charisma) reque-

ridos para a função. Segundo Paulo, dentre os diferentes dons que Espírito Santo havia conce-

dido aos crentes estava o “dom de exercer liderança” (Rm 12.8). Quem possuísse essa capaci-

dade espiritual, deveria exercê-la com zelo (Rm 12.8). Stott (2007:397) comenta:  

O verbo proistemi significa ‘cuidar de’ ou ‘socorrer’; e alguns comentaristas optam 

por este sentido porque, na relação, este dom vem entre ‘contribuir’ e ‘mostrar mise-

ricórdia’. Porém a alusão que se encontra no Novo Testamento é à liderança no lar 

ou na igreja.  

Em 1 Tm 5.17 o verbo aparece ligado diretamente com a função presbiterial: “Os presbíteros que 

lideram [proestotes] bem a igreja são dignos de dupla honra”, o que dá a entender a relação 

entre a função de presbítero e o dom espiritual de liderar. Talvez, por mais especulativa que seja 

essa interpretação, esse poderia ser o dom que Paulo disse para Timóteo não negligenciar (1 

Tm 4.14).  

Quanto a quarta pergunta – como os líderes eram treinados –, observa-se que Paulo tinha uma 

capacidade especial para formar, desenvolver e equipar os líderes das igrejas48. Cooper 

(2005:52) disse que Paulo tinha um estilo de liderança transformacional, que elevava o moral e 

desenvolvia maturidade na vida das pessoas que ele servia. Um claro exemplo disso é Timóteo, 

que foi transformado de um jovem tímido a um líder de igreja que, conforme a tradição afirma, 

morreu por sua fé.   

Paulo provia na sua própria vida o modelo de líder a ser formado. Nesse ponto, três pontos eram 

tidos como padrão (Cooper, 2005:54): seu relacionamento com Cristo (2 Tm 1.9,12), com o en-

sino das Escrituras (2 Tm 3.16,17), e com os seus colaboradores (2 Tm 1.3-5). Por outro lado, o 

treinamento desses líderes se dava de forma prática, no próprio campo missionário. Mais uma 

vez, tomando Timóteo como exemplo, Paulo o tirou de Derbe e o tomou como seu companheiro 

de viagem (At 16.1-3). Durante essas viagens, Timóteo poderia observar Paulo ministrando, ser 

orientado, desenvolver tarefas práticas. Depois, Paulo o estabeleceu, ao menos por um tempo, 

como líder da igreja de Éfeso (1 Tm 1.3). Porém, depois de assumir essa função, Paulo continuou 

                                                 

48 Sanders (2005:123-129) e Button (2014:120-151) trazem importantes contribuições para compreender 
a forma que Paulo treinava os seus líderes.  
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o acompanhando e o encorajando, como bem se observa nas cartas a ele endereçadas (1 e 2 

Timóteo).  

Portanto, pode-se afirmar que os líderes – especialmente vistos nas figuras dos presbíteros e 

diáconos – eram pessoas estabelecidas para cuidar pastoralmente dos demais crentes. Isso 

pressupunha uma série de funções, dentre as quais estavam a reinicialização e continuação do 

processo que Paulo havia começado ao iniciar o plantio da igreja (evangelizar os perdidos, dis-

cipular os crentes e estabelecer os líderes). Eram escolhidos levando em conta a observância 

de uma vida cristã genuinamente comprovada, do seu chamado e dos seus dons espirituais 

requisitados para essa função. O treinamento se dava no próprio campo ministerial, onde Paulo 

os ensinava, de forma prática. Posteriormente, os líderes continuavam sendo acompanhados e 

encorajados pelo apóstolo.  

4.3.5 Partir e Monitorar 

O próximo passo que Paulo dava era partir para um novo campo missionário, onde recomeçaria 

o seu processo de plantio de igrejas. Porém, Paulo não cortava os vínculos com as igrejas por 

ele plantadas. Ao contrário, ele continuava as monitorando. Para se entender com mais profun-

didade esse momento do plantio de igrejas, duas perguntas são necessárias: (a) quando Paulo 

considerava uma igreja plantada?; (b) como Paulo monitorava as igrejas plantadas? 

Em relação a primeira pergunta, há uma divergência de opinião entre os estudiosos do tema. Por 

exemplo, Allen (1962:3) sugere que Paulo considerava uma igreja plantada assim que os primei-

ros crentes estavam congregados. E, de fato, em muitos casos, Paulo deixou as igrejas em um 

tempo bem curto. “Na Ásia Menor, ele e Barnabé chegaram a empossar anciãos nas igrejas logo 

depois da evangelização inicial e então consideraram a obra ‘completa’ (At 14.23,26)” (Ott & 

Wilson, 2013:27). Portanto, isso dá a entender que o fator liderança estabelecida era essencial 

para se considerar uma igreja como plantada. Corroboraria para essa opinião, o fato de que 

Paulo considerou a obra em Creta como inacabada, porque os líderes ainda não haviam sido 

estabelecidos. Daí o pedido de Paulo para que Tito estabelecesse tais homens (Tt 1.5). Porém, 

não se tem certeza quanto tempo a igreja de Creta existiu antes que o texto fosse escrito (Ott & 

Wilson, 2013:27).  

Contudo, tomar Paulo como exemplo e concluir que o missionário deva sair rapidamente, depois 

que os crentes sejam congregados, é ignorar a história bíblica mais ampla. O fato é que, além 

do seu anseio por alcançar o maior número de lugares e pessoas para Cristo, “as rápidas partidas 

de Paulo foram frequentemente causadas por perseguição, não por planejamento” (Ott & Wilson, 

2013:27). Desse modo, saiu de Tessalônica rapidamente, não por considerar que ali já havia 
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uma igreja plantada, mas sim pela forte oposição ao testemunho do evangelho, que fez com que 

fosse para Beréia (At 17.10).  

Considerando esses fatores, poderia se afirmar que nem o fator tempo, nem o fator tamanho 

(número de convertidos) era tido como pré-requisito para se concluir se uma igreja estava plan-

tada ou não. Paulo considerava uma igreja plantada quando quatro objetivos fossem alcançados: 

(a) pessoas daquele local foram evangelizadas e se converteram a Cristo; (b) esses crentes 

estavam sendo discipulados no contexto da igreja com o fim de amadurecerem espiritualmente; 

(c) dentre esses crentes, líderes foram estabelecidos (autogerenciável); (d) a igreja possui uma 

prática expansionista e apoiadora da obra missionária (autoproclamável).  

Levando em conta esses quatro elementos como determinantes, a igreja em Filipos poderia ser 

considerada como efetivamente plantada. Afinal, ali: (a) Lídia e sua família (At 16.13-15), o car-

cereiro e sua família (At 16.31-34) foram evangelizados e se converteram a Jesus; (b) foram 

batizados (At 16.15,32), testemunhando publicamente sua entrada na Igreja, onde se reuniam 

(At 16.40); (c) havia líderes estabelecidos, a quem Paulo saúda (Fp 1.1); (d) sua prática de ex-

pansão e apoio na missão, sobretudo no ministério de Paulo, é evidente (Fp 1.4-5; 4.10-20). 

Porém, Paulo não era um irresponsável em relação às igrejas que plantava. Depois que saía dali 

para um novo plantio, continuava monitorando suas congregações. Aqueles que ele havia ganho 

para Cristo, eram a sua alegria e a sua coroa. E desejava que eles ficassem firmes no Senhor 

(Fp 4.1).  

Por esta razão, não obstante o seu protesto contra duplicar os esforços missionários 

de outros e a sua ânsia por continuar pressionando até novo território (Rm 15,20), 

Paulo ainda empregava consideráveis esforços na “solicitude pastoral”. (…) Sentira 

ele responsabilidade pessoal pelas comunidades que instruíra e não hesitava, de 

modo algum, em enviar-lhes direções específicas (Senior & Stuhlmuller, 1987:254).  

Isso leva à segunda pergunta: como Paulo monitorava as igrejas plantadas? Por meio de cartas, 

visitas de acompanhamento e auxílio de outros cooperadores (Ott & Wilson, 2013:27). Assim que 

Paulo saía das suas igrejas plantadas, gerava-se uma demanda de questões entre os crentes. 

Aliás, aos líderes de Éfeso ele já tinha advertido: “Sei que, depois da minha partida, lobos vorazes 

penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão 

homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem!” (At 20.29-31a). 

Dentre essas demandas estavam assuntos que iam desde falsos ensinamentos que poderiam 

infiltrar-se na igreja, a ponto de desviar os crentes da verdade do evangelho, até questões éticas 

relacionadas às várias facetas da vida, muitas das quais ainda não haviam sido tratadas quando 
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Paulo estava presente na igreja. Isso sem mencionar os problemas de relacionamento entre os 

novos cristãos. 

Essas questões levavam Paulo a escrever às igrejas orientando-as. Por exemplo, à igreja da 

Galácia, influenciada pela heresia judaizante, Paulo os chama a relembrar a verdade graciosa 

do evangelho de Cristo (Gl 1.6 ss.). Aos coríntios, que se debatiam com questões éticas relacio-

nadas ao casamento, Paulo escreve orientando-os (1Coríntios 7.7 ss.). Quando Paulo soube que 

Síntique e Evódia, duas cristãs filipenses, estavam discutindo, interveio, pedindo que se recon-

ciliassem (Fp 4.2).  

Paulo voltava pessoalmente às igrejas para monitorá-las. Assim, nos preparativos para a sua 

segunda viagem missionária, disse: “Voltemos para visitar os irmãos e, todas as cidades onde 

pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo” (At 15.36 – grifo meu). Seus coope-

radores também traziam informações do estado espiritual das igrejas plantadas. Foi assim que 

Paulo soube das divisões presentes entre os cristãos de Corinto (1 Co 1.11).   

Essa tríplice ação de monitoramento fica evidente em Filipenses. É (a) uma carta, escrita por ele 

e por Timóteo, endereçada aos crentes daquela cidade (1.1,2). Na carta, Paulo fala em (b) visitá-

los pessoalmente (1.27). Mas, enquanto isso não acontece, queria (c) monitorá-los e ajudá-los 

por meio de Timóteo e Epafrodito (4.19,25). Dessa forma, Paulo ia plantado igrejas, evidenci-

ando, de um lado, o seu fervor evangelístico, ao levar pessoas a Cristo. De outro lado, manifes-

tando seu zelo pastoral, edificando os crentes, no processo de discipulado. E, ainda, mostrando 

a sua visão organizacional, não deixando ao léu as igrejas por ele plantadas, antes, monitorando-

as, preocupado com o desenvolvimento da sua fé. As etapas do processo paulino de plantio de 

igrejas podem ser resumidos e observados na tabela abaixo:  
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Tabela 7 - As Cinco Etapas do Processo Paulino de Plantio de Igrejas 

Etapa Etapa 1 –   

Ser enviado 

por uma 

igreja 

Etapa 2 – 

Evangelizar 

os perdidos 

Etapa 3 – 

Discipular os 

convertidos 

Etapa 4 – Estabe-

lecer os líderes 

Etapa 5 –             

Partir e monitorar 

Público-alvo Plantadores 

de igrejas 

Não crentes Convertidos 

a Cristo 

Líderes em poten-

cial 

Próximo local a 

ser plantada a 

igreja/ igreja que 

foi plantada 

Referencial 

bíblico 

At 13.1-4 Rm 1.16; 

10.17; At 

13.1-12  

Rm 1.7; At 

14.21,22  

Rm 12.4-8; At 

14.23  

At 14.23,26; 

15.30  

 

4.4 Conclusão 

Até o presente momento, verificou-se que o plantio de igrejas é um tema e uma prática central 

da missão da Igreja. Segundo essa compreensão, Paulo empreendeu sua obra missionária, a 

qual era fruto das suas convicções teológicas. A execução dessa tarefa foi delineada por sua 

filosofia ministerial, que estava fixada sobre quatro pilares: (a) iniciar trabalhos pioneiros; (b) tra-

balhar em equipe; (c) plantar igrejas autorgerenciáveis, autoproclamáveis e autossustentáveis; 

(d) alcançar lugares estratégicos; (e) estabelecer os líderes; (f) partir e monitorar. 

Além disso, o processo de plantio de igrejas de Paulo estava delineado por uma metodologia 

específica e sequencial: (a) ser enviado por uma igreja; (b) evangelizar os perdidos; (c) discipular 

os convertidos; (d)  estabelecer os líderes; (e) partir e monitorar.  

Uma vez estabelecidos esses parâmetros, a partir de agora, irá se avaliar a plantação da Igreja 

Baptista do Montijo à luz da estratégia paulina. Antes disso, porém, faz-se necessário descrever 

a história de plantio e de desenvolvimento dessa igreja. Esse será o assunto do próximo capítulo.  
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5 – A HISTÓRIA DA IGREJA BAPTISTA DO MONTIJO 

5.1 Introdução 

Até o momento, nesse trabalho, observou-se que o plantio de igrejas é uma tarefa central na 

missão da Igreja. Num segundo momento, discorreu-se acerca do ministério de Paulo, o mais 

profícuo plantador de igrejas no Novo Testamento. Paulo tinha uma estratégia, a qual era funda-

mentada sobre três bases: suas convicções teológicas (que fomentavam o seu ministério), sua 

filosofia ministerial (que delineava o seu ministério), sua metodologia (que viabilizava o seu mi-

nistério). É importante lembrar essa dissertação tem por objetivo avaliar o plantio da Igreja Bap-

tista do Montijo, que à luz dessas realidades e informações acima citadas. Assim, o presente 

capítulo irá analisar o processo de plantio da Igreja Baptista do Montijo à luz do processo paulino 

de plantio de igrejas. Especificamente, a pergunta que se pretende responder é: “Qual é a história 

da Igreja Baptista do Montijo?”49 

5.2 A Cidade de Montijo 

Portugal, localizado na Península Ibérica, no sul da Europa, é um país com uma população de 

10.401.062 de habitantes. É dividido nas seguintes regiões geográficas: Porto e Norte, Centro, 

Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Por sua vez, essas regiões são 

compostas de 18 Distritos Administrativos, devidos em 308 municípios. 

Abaixo, pode-se observar o mapa de Portugal, com suas divisões regionais e distritais: 

                                                 

49 Como citado no capítulo introdutório, esses dados foram levantados de conversas informais com o pas-
tor David Booth e sua esposa Sarah Booth, bem como de diálogos com os principais membros da igreja. 
Além disso, o fato do autor desse trabalho ser membro da Igreja Baptista do Montijo possibilita uma análise 
in loco. É claro que documentos como atas, Declaração de Fé, Regulamento Interno, Histórico da Igreja 
Baptista do Montijo, etc., (os quais estão, na sua maioria, contidos nos Anexos), também elucidaram os 
fatos aqui descritos.  
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[Fonte: https://www.pordata.pt/ebooks/PT2016v20160530/mobile/index.html#p=2] 

Figura 1 - Mapa de Portugal com suas Divisões  Regionais e Distritais 

 

Montijo, antigamente chamada de Vila Galega, é uma cidade localizada na Região de Lisboa e 

Vale do Tejo, no Distrito de Setúbal, uma das regiões mais densamentente povoadas de 

Portugal. A localização de Montijo pode ser vista no mapa abaixo: 
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[Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Montijo#/media/File:LocalMontijo.svg] 

Figura 2 - Localização de Montijo 

 

A população montijense é de 51.222 habitantes, divida em cinco freguesias. Possui uma área de 

348,62 Km2, e faz divisa com Alcochete, Palmela, Moita, Coruche, Montemor-o-Novo, Vendas 

Novas e Benavente. A localização das freguesias do Montijo podem ser vistas no mapa abaixo: 
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[Fonte: https://www.mun-montijo.pt/pages/491] 

Figura 3 - Mapa das Freguesias de Montijo 

 

Apesar da proximidade de Lisboa, pelo fato de Montijo ficar na outra margem do Rio Tejo 

(margem sul), historicamente, a cidade teve dificuldades de se desenvolver social e 

economicamente. Três forças econômicas sempre regeram a cidade: a pesca, a agricultura 

familiar e a indústria da cortiça. Essas frentes econômicas foram fortemente prejudicadas devido 

a acordos comerciais firmados pelo governo português durante a implementação da Zona do 

Euro, bem como devido à forte crise econômica que o país viveu em anos próximos passados. 

O resultado visível disso foi o fechamento de muitas indústrias e a redução da agricultura e da 

pesca. Hoje é possível ver inúmeras fábricas abandonadas na cidade, indústrias essas que – no 

passado – empregavam milhares de pessoas. 

Todavia, em 1998, com a construção da Ponte Vasco da Gama, que ligou Lisboa à margem sul 

do Rio Tejo, Montijo experimentou um alavancamento demográfico e econômico. A construção 

civil, por exemplo, acelerou o processo, e Montijo se tornou, por um lado, um lugar onde havia 

empregos (na área da construção civil) e, por outro, um lugar com imóveis e um custo de vida 

mais acessível que Lisboa. Desde então, um grande contingente populacional migrou para 

Montijo. Os dados do Censo de 2011 (2014:5) apontam para o fato de que a população aumentou 

18% entre 2006 e 2011, sendo o segundo maior crescimento percentual de uma cidade 

portuguesa (na mesma época).  
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É notável que um grande número daqueles que se mudaram para Montijo são jovens casais, 

com filhos pequenos. A maior fatia da população (29.154) está entre 25-64 ano. (Retirado de 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros. Acesso a 16/jan/2018).  A 

Junta de Freguesia do Afonsoeiro e Montijo (onde está localizada a Igreja Baptista do Montijo), 

destaca que a sua maior população têm entre 30-34 anos e que uma “análise simples da estru-

tura etária da nossa freguesia contraria a realidade de Portugal no que se refere à natalidade” 

(Anon, 2014). Ou seja, nessa freguesia, o número de nascimentos é maior do que a média por-

tuguesa. 

Há uma tendência que Montijo tenha um novo ápice de crescimento nos próximos anos. Isso 

porque está previsto para 2021 a construção de um aeroporto na cidade. Como noticia (Bastos, 

2017), vinte anos depois da construção da Ponte Vasco da Gama, que gerou um grande cresci-

mento populacional na cidade de Montijo, a cidade está para ser impactada com um nome perí-

odo de ascensão populacional com a construção do novo terminal aeroportuário. Estima-se que, 

depois dessa construção, cerca de vinte mil postos de empregos (diretos e indiretos) serão cria-

dos. “Enquanto a ponte Vasco da Gama trouxe pessoas para residir que trabalham em Lisboa, 

o aeroporto vai trazer pessoas que para aqui vêm trabalhar e residir” (Bastos, 2017). Do ponto 

de vista religioso, Montijo é, como a maioria das cidades portuguesas, tipicamente católica. Isso 

se evidencia, por exemplo, no calendário das festas oficiais do município, promovido pela Câ-

mara Municipal. Há uma descrição no site desse órgão que evidencia a importância histórica 

dessa festa para Montijo (Anon, 2015). Nele, é citada a tradicional festa de São Pedro, que acon-

tece anualmente, dias 29 e 30 de junho. No final da festa “se realiza a cerimónia da “Lavagem” 

junto da Ermida, ritual que remete a antigas abluções ou banhos purificadores” (Anon, 2015).  

Embora não haja números oficiais, há algumas igrejas evangélicas na cidade, divididas em dife-

rentes formas de protestantismo (igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais). Nenhuma 

dessas igrejas têm um quadro de membros superior a 100 pessoas. 

Além do Catolicismo predominante e da pouca expressão das igrejas evangélicas, As Testemu-

nhas de Jeová e os Mórmons constituem um movimento religioso visível na cidade. É comum 

ver os aderentes desses movimentos em espaços públicos, distribuindo sua literatura ou, em 

alguns casos, visitando residências.  

5.3 A História da Igreja Baptista do Montijo 

Em 2002 mudou-se para a cidade de Montijo a Dra. Quica, vinda da região do Alentejo. Essa 

senhora era da Igreja Baptista de Parede (Lisboa). Como médica, veio trabalhar no Centro de 

Saúde, na região central da cidade. Ali, “fielmente testemunhava do evangelho para os pacientes 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
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que ela atendia”50. Algumas dessas pessoas a quem a Dra. Quica testemunhou o evangelho, se 

converteram a Jesus e começaram a se reunir para estudar a Bíblia. Os pastores José Santana 

(da Igreja Baptista de Parede) e Tomi (da Igreja Baptista de Queluz) auxiliaram esse grupo, que 

na época era composto de cerca de 10 pessoas.  

Paralelamente a essa história, em 2005, mudaram-se para Montijo o Pastor Evandro Batista e 

sua esposa Elina Batista. Eram brasileiros, missionários em Portugal, desde os anos de 1980. 

Estavam ligados à ABEM (Associação de Baptistas para Evangelismo Mundial), uma agência 

missionária americana. Era sua intenção plantar uma igreja na cidade, mas, devido a um pro-

blema local da Igreja Baptista de Miratejo, mudaram-se para aquele local, afim de acompanhar 

os membros da mesma.  

Em 2010, mudaram-se para Montijo o pastor David Booth e sua esposa Sarah Booth. O pastor 

David Booth, nascido em 1982, é filho de uma família de missionários batistas americanos, os 

quais serviram na África do Sul (1983-1990) e em Portugal (1991-1996). A conversão a Cristo 

do David foi em maio de 1989. Durante o período em que moraram em Portugal, ele sentiu uma 

grande compaixão pelo povo português e um grande desejo de servir o Senhor nesse país. Li-

cenciou-se em Inglês na Tennessee Temple University, Estados Unidos (2000-2002). Posterior-

mente, fez mestrado em Teologia no Temple Baptist Seminary (2002-2005).  

Por sua vez, Sarah Booth, nascida em 1981, é filha de um casal de americanos cristãos batistas. 

Converteu-se a Cristo por volta de 1980. Mais tarde, graduou-se em Interpretação de Língua 

Gestual, na Tennessee Temple University (2000-2004) e fez mestrado em Educação de Surdos 

pela McDaniel College (2004-2006), ambas instituições americanas.  

Simultâneo ao período de formação acadêmica, David Booth foi auxiliar na First Calvary Baptist 

Church, uma igreja com cerca de 80 membros em Chattanooga, no estado do Tennessee (2003-

2006), trabalhando no ministério de jovens, dentre outros. Doug Downey era o pastor sênior, um 

pastor que na época tinha 55 anos e cerca de 10 anos de ministério.  

O casamento do casal Booth se deu em junho de 2007, em Kingsport, Tennessee, Estados Uni-

dos. Um ano depois, o casal passou sete meses em Portugal, período no qual fez um estágio na 

Igreja Baptista de Queijas, na região de Lisboa. Entre fevereiro de 2009 e julho de 2010 voltaram 

para os Estados Unidos e, depois de visitarem mais de 130 igrejas, levantaram seu sustento 

financeiro e, em agosto de 2010, foram enviados como missionários para Portugal pela Harvest 

                                                 

50 No dia 10 de setembro de 2017, por ocasião do primeiro aniversário da organização oficial da Igreja 
Baptista do Montijo, alguns membros da igreja leram publicamente um texto, no qual relembraram a histó-
ria da Igreja Baptista do Montijo. Este texto está nos Anexos.  
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Baptist Church of Deaf (Ringgold, Georgia, Estados Unidos), agenciados pela Global Faith Mis-

sion (agência missionária batista do Tennessee, Estados Unidos).  

Optaram em realizar o seu ministério em Montijo por dois motivos: primeiro, porque Montijo fica 

na grande Lisboa, um lugar de Portugal com grande concentração de associações de surdos 

(público a quem queriam pregar o evangelho). Já havia um trabalho realizado pela ABEM em 

Lisboa, e unir-se a esse grupo seria fundamental; segundo, porque Montijo não tinha nenhuma 

Igreja Baptista e, sendo um desejo do casal plantar uma igreja, era um lugar estratégico. 

Em 2011, o pastor David Booth e sua esposa Sarah Booth, começaram a reunir-se regularmente 

com as famílias Silva, Balegas e Miranda, e com o pastor Evandro Batista e sua esposa Elina 

Batista. Naquele ano, o casal Batista aposentou-se e foi morar nos Estados Unidos. A liderança 

do grupo passou para o casal Booth e, a partir disso, começou-se a pensar – intencionalmente 

– em se formar na cidade uma igreja Baptista.   

Em 2012, mais pessoas foram alcançadas e agregadas ao grupo. Eram, agora, 20 pessoas, que 

já eram crentes e se reuniam bimensalmente para o estudo da Bíblia. No verão desse ano, re-

ceberam um grupo de cristãos americanos, da Igreja Baptista Tri-Cities. Auxiliaram o casal Booth 

e os demais irmãos na realização de um Clube Bíblico, num bairro social de Montijo: o Esteval. 

Como fruto do evangelismo realizado no Clube Bíblico dez crianças converteram-se a Cristo.  

Além do evangelismo feito no bairro social do Esteval, houve outras formas de evangelismo: 

pastor David fez um questionário com questões relacionadas com a vida espiritual das pessoas. 

Embora não houvesse um plano sistemático de uso, esse questionário, que era uma entrevista 

em público, ou feito em visitas ocasionais, terminava com questões diretamente ligadas com o 

evangelho. Panfletos evangelísticos foram colocados em todas as caixas de correio das residên-

cias. Foi feito um trabalho voluntário, por parte do pastor David. Esse voluntariado acontecia 

duas vezes por semana e nele, basicamente era feito contato com os moradores do Bairro Este-

val, abrindo possibilidade para o evangelismo. Além disso, foram feitas atividades pontuais para 

conhecer e contactar as pessoas da cidade (basquetebol, por exemplo). 

A maioria daqueles que se converteram a Jesus nesse período, cerca de 12 pessoas, foram 

discipuladas por meio do estudo pessoal da Bíblia. Um livro chamado “Nova Vida em Cristo”, o 

qual tinha 20 estudos bíblicos indutivos, foi usado nesse sentido.  
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 “Em novembro 2012 deu-se início ao projecto para a implantação da Primeira Igreja Baptista na 

cidade do Montijo, através de uma parceria com a Igreja Baptista Evangélica do Cristo Rei – II 

de Setúbal, de onde nasceu a Missão Baptista no Montijo”51 

Com o passar do tempo, os participantes da então Missão Baptista do Montijo viram a necessi-

dade de terem um local para realizar suas programações. Assim, em janeiro de 2013, alugaram 

um espaço na Rua João Pedro Iça, 44, na região central de Montijo. Depois de devidamente 

restaurado, tornou-se o local para os encontros. Desse modo, em 14 de abril de mesmo ano, 

realizou-se o primeiro culto público. Reuniram mais de 120 pessoas, vindas de várias igrejas, e, 

nesse dia, o quadro de membros foi oficializado: 14 membros fundadores e 7 coparticipantes de 

outras igrejas.  

5.4 A Estruturação Organizacional da Igreja Baptista do Montijo 

À medida que o tempo foi passando, a Missão Baptista do Montijo passou por um período de 

estruturação organizacional. Assim, em 4 de junho de 2016, realizou-se a primeira assembleia 

geral, na qual a Missão Baptista do Montijo passou a se organizar oficialmente como Igreja Bap-

tista do Montijo52.  

Nesse dia, foram discutidos e aprovados três documentos importantes para a organização da 

Igreja Baptista do Montijo: os estatutos, o regulamento interno e a Declaração de Fé53. Tais do-

cumentos haviam sido elaborados previamente pelo pastor David Booth e os membros Fernando 

Silva e Genilson Miranda e foram apresentados aos presentes na reunião. Nesse dia também 

foram constituídas as pessoas para os cargos do Conselho da Igreja Baptista do Montijo, 

5.5  As Atividades da Igreja Baptista do Montijo 

Desde o início dos trabalhos em 2011, a Igreja Baptista do Montijo tem realizado atividades es-

porádicas e regulares. O Clube Bíblico no bairro social do Esteval acontece anualmente, entre 

os meses de junho e julho. Alguns desses encontros têm sido apoiados por americanos. Desde 

2011 até 2017, foram realizados seis clubes bíblicos.  

No mês de dezembro há a Festa de Natal, que é uma tarde onde as instalações da Igreja Baptista 

do Montijo ficam abertas para receber as pessoas da comunidade. São oferecidas comidas, mú-

sica, presentes, e um ambiente de convívio, o qual atrai a atenção e estimula a participação das 

                                                 

51 Conforme texto da História da Igreja Baptista do Montijo, descrito nos Anexos. 
52 Dados colhidos da Ata no.1, do livro de atas da Igreja Baptista do Montijo. 
53 Esses documentos estão nos Anexos. 



 

94 

pessoas. A partir desse evento, entabula-se conversas e se convida as pessoas para a participar 

das programações.  

Uma vez por ano, os membros da Igreja Baptista do Montijo são convidados a participar do Glo-

bal Leadership Summit, um seminário voltado ao treinamento de líderes, ministrado pela Willow 

Creek Church, dos Estados Unidos, e encampado em Portugal pela MEVIC (Missão Evangélica 

Intercultural).  

Outra programação esporádica são os acampamentos, voltados para o público infantil, adoles-

cente e jovem. Acontecem no verão e na época da Páscoa, em vários lugares de Portugal, pro-

movidos por entidades paraeclesiáticas. Mais de 45 crianças e jovens da Igreja Baptista do Mon-

tijo participaram de 15 acampamentos. Recentemente a Igreja Baptista do Montijo enviou quatro 

de seus membros para uma viagem de apoio a dois casais de missionários que vivem em Mar-

rocos. Nessa viagem foram levados 170 livros e bíblias em árabe, que serão usados para o 

evangelismo e edificação dos poucos crentes daquele país. 

Quanto s atividades regulares, a Igreja Baptista do Montijo tem a Escola Bíblica Dominical, inici-

ada em 2017. Acontece aos domingos, das 10h30 às 11h30. Reúne semanalmente uma média 

de 40 pessoas, que têm, nesse momento, a oportunidade de participar de um ambiente voltado 

para a edificação por meio do ensino das Escrituras. Logo após a Escola Bíblica Dominical, há o 

culto. Acontece das 11h30 às 13h. Tem reunido uma média de 60 participantes. Dentre eles, há 

pessoas de várias nacionalidades: brasileiros, sul-africanos, moçambicanos, americanos, etc.  

Outra atividade regular é a Igreja dos Surdos. Além de ter tradução simultânea para língua ges-

tual em todos os cultos (pois, dentre os presentes há pessoas surdas), a Igreja Baptista do Mon-

tijo tem programações voltadas exclusivamente para esse grupo. Fazem parte dessa programa-

ção os cultos em língua gestual, retiros, etc. O número de surdos reunidos é, em média, 10 

pessoas, sendo que uma já foi batizada. É importante salientar que Portugal tem uma comuni-

dade de aproximadamente 10.000 surdos, porém, poucas igrejas trabalham com esse grupo.  

Às quintas-feiras à noite a Igreja Baptista do Montijo realiza um estudo bíblico. Nele as pessoas 

estudam a Bíblia conjuntamente e oram uns pelos outros. É um ambiente voltado para a edifica-

ção e comunhão entre os irmãos. Reúnem-se para esse estudo, em média, 14 pessoas. Uma 

vez ao mês há o pequeno almoço dos homens. Nele, os homens são convidados a participar e 

ter um tempo de comunhão, além do estudo da Bíblia. Nesse ambiente de edificação, há um 

momento onde as pessoas oram umas pelas outras. Uma média de 7 homens participam desse 

encontro. 
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Durante a semana, desde 2015, o pastor David Booth ministra aulas de Moral Religiosa Evan-

gélica em duas escolas de Montijo: Escola Básica do Esteval e Escola Jorge Peixinho. Nessas 

aulas, tem a oportunidade de ministrar para 8 jovens, com idades entre 10 e 16 anos.  

Além de todas essas atividades, há, por parte do Pastor David Booth e sua esposa Sarah Booth, 

um grande empenho em acompanhar pastoralmente os membros ou participantes da Igreja Bap-

tista do Montijo. Isso se dá de forma individualizada, por meio de aconselhamento, estudo pes-

soal da Bíblia, etc. 

Depois desses anos, a Igreja Baptista do Montijo apresenta os seguintes números: entre 2012 

até 2017, realizaram-se seis Clubes Bíblicos; mais de 45 crianças e jovens da Igreja Baptista do 

Montijo participaram de 15 acampamentos; atualmente há uma média de 60 pessoas nos cultos; 

a Igreja dos Surdos tem uma participação média de 10 pessoas. Dentre essas, 1 pessoa passou 

pelo batismo; a Escola Bíblica Dominical reúne um grupo de 45 pessoas; já houveram 10 batis-

mos; há, atualmente, 35 membros oficiais; no momento, os valores levantados mensalmente dos 

dízimos e ofertas (dentre os membros e participantes) correspondem a 44% do valor do orça-

mento (considerando todas as despesas, como prebenda pastoral, aluguel casa pastoral, aluguel 

do espaço do templo, água, luz, telefone).  

5.7 Conclusão 

Nesse capítulo, objetivou-se desenvolver uma linha histórica do processo de plantio da Igreja 

Baptista do Montijo, bem como destacar o contexto onde ela está inserida. Além disso, destacou-

se algumas atividades e números da Igreja Baptista do Montijo.  

Se se avaliasse o plantio da Igreja Baptista do Montijo à luz da estratégia que Paulo usava para 

plantar igrejas, se chegaria à conclusão de que o plantio da Igreja Baptista do Montijo observou 

a teologia, a filosofia ministerial e a metodologia paulina? Esse assunto será discutido no próximo 

capítulo.  
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DO PLANTIO DA IGREJA BAPTISTA DO 

MONTIJO À LUZ DA ESTRATÉGIA PAULINA PARA PLANTAR IGRE-

JAS 

Os primeiros capítulos desse trabalho observaram que o plantio de igrejas é um tema central da 

missão da Igreja. Logo depois, viu-se como Paulo desenvolveu seu ministério como plantador 

de igrejas. Especificamente, três elementos foram analisados: suas convicções teológicas, sua 

filosofia ministerial, sua metodologia. 

Sendo que o objetivo central dessa dissertação é avaliar o plantio da Igreja Baptista do Montijo 

à luz da estratégia paulina, no capítulo anterior discorreu-se como e onde a Igreja Baptista do 

Montijo foi plantada. Com base nesses dados, no presente capítulo irá se avaliar o plantio da 

Igreja Baptista do Montijo à luz do processo paulino de plantio de igrejas. Especificamente, a 

pergunta que se pretende responder é: “A Igreja Baptista do Montijo foi plantada usando a estra-

tégia paulina para plantar igrejas?”  

6.1 Introdução 

Antes de se avaliar se o modo como a Igreja Baptista do Montijo foi estabelecida corresponde 

ao mesmo processo de que Paulo usava plantar igrejas, faz-se necessário relembrar os fatores 

que fundamentavam a sua estratégia de plantio de igrejas: (a) suas convicções teológicas, que 

impulsionavam o seu ministério; (b) sua filosofia ministerial, que delineava o seu ministério; (c) 

sua metodologia, por meio da qual executava o seu ministério. 

6.2 Análise à Luz da Teologia 

Elencou-se que eram cinco as convicções teológicas que impulsionavam Paulo para plantar igre-

jas, as quais se encontram em Romanos, a carta que expressa suas motivações teológicas para 

o seu ministério: (a) “Não há nenhum justo, nenhum sequer” (Rm 3.10): (b) “O evangelho é o 

poder de Deus para a salvação de todo o que crê” (Rm 1.16); (c) “A fé vem por se ouvir a men-

sagem” (Rm 10.17); (d) “Chamados para serem santos” (Rm 1.7); (e) “Sou devedor, tanto a gre-

gos, quanto a bárbaros” (Rm 1.14).  

Se comparadas com a Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo54, irá notar-se uma simila-

ridade entre elas. O estado de depravação total, descrito por Paulo em Rm 3.10, é expresso no 

Artigo Três, da Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo:  “O homem foi criado por Deus à 

sua imagem, como coroa da sua criação. Era no princípio inocente e sem pecado, sendo dotado 

                                                 

54 Veja nos Anexos. 
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de liberdade de escolha. No uso da sua liberdade o homem pecou contra Deus e por transgres-

são voluntária caiu do seu primitivo estado de santidade, trazendo o pecado sobre toda a raça”.  

Além da depravação total do homem, a outra convicção teológica de Paulo era que “o evangelho 

é o poder de Deus para a salvação do todo aquele que crê” (Rm 1.16). A salvação para Paulo, 

portanto, se dava por graça e fé no evangelho, e não por obras (Ef 2.8,9). Além disso, os que 

foram salvos pelo evangelho de Cristo, também foram chamado a viver uma vida de santificação, 

expressa num viver contínuo de obediência aos ensinos das Escrituras (cf. Rm 1.7; 12.1ss.). O 

Artigo Quatro, que trata da soteorologia na Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo, é 

análogo ao ensino paulino: “A salvação envolve a redenção do homem total. É oferecida espon-

tânea e gratuitamente a todos os que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, o 

qual por decreto do Pai tomou voluntariamente a forma humana, fazendo por sua morte a expi-

ação completa dos nossos pecados”.  

O Artigo Onze da Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo evoca a convicção de Paulo de 

que “a fé vem por se ouvir a mensagem de Cristo” (Rm 10.17) e aponta para o fato de que os 

crentes são chamados à evangelização e missões, e devem fazer isso com base em motivos 

teológicos. Ou seja, lembra a ligação que havia entre a prática ministerial de Paulo e suas con-

vicções teológicas. Esse artigo, afirma: “É dever e privilégio de todas as igrejas e de cada crente 

em particular, esforçarem-se por fazer discípulos em todas as nações. O novo nascimento do 

espírito do homem pelo Espírito de Deus, faz nascer nele também o amor pelos outros”.  

É claro que as convicções teológicas de uma igreja não se refletem apenas na sua declaração 

de fé. Todavia, observa-se que as convicções teológicas descritas na Declaração de Fé da Igreja 

Baptista do Montijo refletem no que se ensina nas pregações dos cultos, nas aulas ministradas 

na escola dominical, nos estudos bíblicos e nas demais programações. E essas convicções são, 

como afirmado anteriormente, basicamente as mesmas que Paulo tinha, como plantador de igre-

jas.   

6.3 Análise à Luz da Filosofia Ministerial 

Viu-se que a filosofia ministerial de Paulo delineava o seu processo de plantio de igrejas. Ela 

estava fundamentada sobre quatro pilares: (a) começar trabalhos pioneiros; (b) trabalhar em 

equipe; (c) plantar igrejas autoproclamáveis, autogerenciáveis e autofinanciáveis; (d) plantar igre-

jas em lugares estratégicos.  

Se o conceito de pioneirismo de Paulo (Rm 15.20) for tomando no sentido de plantar uma igreja 

onde não há nenhuma presença cristã, então o plantio da Igreja Baptista do Montijo não se en-
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quadra nos parâmetros da filosofia ministerial paulina. Como visto acima, em Montijo já há algu-

mas igrejas, sendo, por isso, impossível considerar como pioneiro qualquer trabalho missionário 

iniciado nos dias de hoje. Por outro lado, se o conceito de pioneirismo for tomado no sentido de 

plantar uma igreja num local com pouca presença cristã, então o plantio da Igreja Baptista do 

Montijo se enquadra nos parâmetros de Paulo. Pensando em saturação de igrejas, Montijo está 

longe do ideal. Há, ainda, a observância do pioneirismo no sentido denominacional. Ou seja, em 

Montijo não havia uma Igreja Baptista. A Igreja Baptista do Montijo foi a primeira, nesse sentido, 

portanto, pioneira.  

Embora houvesse um grupo de pessoas que já atuavam ministerialmente antes da vinda do casal 

Booth (a Dra. Quica e os demais irmãos), o trabalho foi catalizado pelo referido casal. Partindo 

dessa compreensão, data-se formalmente o início da igreja com a presença do casal Booth. 

Partindo desse pressuposto, para avaliar se a Igreja Baptista do Montijo começou o seu projeto 

de plantio com uma equipe ou não, depende-se do conceito de equipe. O casal Booth poderia 

ser considerado uma equipe? Por exemplo, para Paulo, Priscila e Áquila eram uma equipe (At 

18.2)? Se o casal for considerado uma equipe, então o trabalho da Igreja Baptista do Montijo 

iniciou-se por meio de uma equipe. Caso contrário, o trabalho da Igreja Baptista do Montijo não 

se iniciou com uma equipe, e sim, de forma individual, com o pastor David Booth.  

Talvez o que corroboraria para o fato de não classificar o casal Booth como uma equipe é que, 

como visto acima, os líderes que trabalhavam com Paulo tinham o mesmo nível de atuação e 

responsabilidade ministerial que ele. Esse mesmo nivelamento é notado no ministério de Priscila 

e Áquila, em Corinto. Uma vez que a Igreja Baptista portuguesa não ordena mulheres ao minis-

tério pastoral, a esposa do pastor normalmente é vista como uma auxiliar do seu esposo, e não 

com o mesmo nível de atuação e responsabilidade ministerial.  

Em termos de parceria ministerial, o trabalho com surdos, já iniciado pela ABEM, e com o qual o 

casal Booth se associou, poderia ser considerado como uma equipe ministerial? Se sim, então 

a Igreja Baptista do Montijo nasceu de um trabalho em equipe. 

Considerando o objetivo de Paulo de plantar igrejas autogerenciáveis, o Pastor David Booth ex-

pressa o seu desejo da Igreja Baptista do Montijo ter um pastor levantado das suas fileiras, e a 

igreja tornar-se autogerenciável, ou seja, não depender mais de uma liderança externa. Todavia, 

até o momento, embora a igreja tenha dois diáconos, é visível que não estão no mesmo nível de 

liderança do pastor. Não há nenhuma pessoa sendo treinada intencionalmente para assumir o 

ministério pastoral (não há nenhum treinamento a nível local e, até o momento, nenhuma pessoa 

foi enviada a um centro de formação teológica). Há uma grande possibilidade disso estar acon-

tecendo devido ao estilo de plantio pastoral/missionário usado pelo Pastor  David Booth para a 
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fundação e o estabelecimento da Igreja Baptista do Montijo55. Ou seja, há um desejo de que se 

levante um novo pastor para assumir a Igreja Baptista do Montijo, dando ao Pastor David Booth 

a liberdade de plantar uma igreja em outro lugar, porém, em termos práticos, há pouquíssima 

coisa sendo feita nesse sentido.  

A Igreja Baptista do Montijo ainda não possui uma cultura de autoproclamação. Não há um fervor 

evangelístico visível dentre a maioria dos membros da igreja. São raríssimas as vezes que há 

pessoas nos cultos que vieram a convite de um dos membros. Não se ouve testemunhos de 

membros da igreja que levaram perdidos à Cristo, e até fica o questionamento se eles sabem 

evangelizar. As casas dos membros da igreja – um método evangelístico comprovado por Paulo 

como altamente eficaz –, não são abertas para realizar encontros evangelísticos com as pessoas 

do seu grupo de relacionamento. Todas as programações de cunho evangelístico dependem da 

iniciativa do pastor David Booth e sua esposa. Por exemplo, o Clube Bíblico no bairro Esteval, 

as aulas de Moral Religiosa Evangélica, a maioria das pregações dos cultos, os estudos bíblicos 

de quinta-feira, são programações dirigidas na sua totalidade pelo pastor David Booth e sua 

esposa Sarah Booth.  

Porém, aos poucos há sinais de uma mudança de mentalidade e procedimento. Há o Pequeno 

Almoço dos Homens, uma reunião mensal que tem sido dirigida por um membro da igreja. Além 

disso, o culto dominical tem sido dirigido por alguns membros, bem como a recente implantada 

Escola Dominical, que é dirigida por 12 professores, todos membros da igreja. 

Outro evento que parece sublinhar essa troca de mentalidade e procedimento foi a ida de quatro 

membros da Igreja Baptista do Montijo a Marrocos (em novembro de 2017). Nessa viagem, le-

varam cerca de 170 livros e bíblias em árabe, os quais foram dados a dois casais de missionários 

que moram naquele país. Além disso, visitaram aldeias, pessoas cristãs e outras que estão 

sendo evangelizadas. Apesar de um período de viagem missionária curto, e com um foco limi-

tado, o fato de terem ido a Marrocos e testemunhado publicamente num culto público o que 

aconteceu ali, acabou por gerar um “sentimento de possibilidade” no que diz respeito a ajudar 

alguém no campo missionário.  

                                                 

55 Ott e Wilson (2013:98) afirmam que os plantadores de igrejas pastorais são aqueles cujo objetivo “é 
simplesmente começar uma nova igreja e pastoreá-la. No caso dos plantadores de igrejas missionários, a 
esperança é que a igreja logo possa ser capaz de ordenar e sustentar o seu próprio pastor local e que o 
missionário possa ira adiante e plantar outra igreja”. Há, ainda, o plantador catalíco, cujo objetivo é “plantar 
uma igreja que se tornará o catalisador para gerar muitas outras e lançar um movimento” (Ot t & Wilson, 
2013:99), e o plantador apostólico, “que quer multiplicar igrejas que não são dependentes do plantador de 
igrejas nem de recursos externos” (Ott & Wilson, 2013:99).  
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Do ponto de vista financeiro (autosustentabilidade), a Igreja Baptista do Montijo depende gran-

demente dos recursos vindos dos Estados Unidos. Hoje, apenas 44% do seu orçamento é co-

berto por recursos próprios, vindos dos dízimos e ofertas dos membros56. Embora dizimar e ofer-

tar seja um artigo presente, por exemplo, na Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo57, há 

pouquíssimo ensino sobre o tema58. Não parece ter por parte da liderança da Igreja Baptista do 

Montijo (pastor e demais membros do presbitério), uma preocupação que a igreja se torne finan-

ceiramente independente. Talvez isso se dê porque há uma cultura estabelecida dentre a maioria 

das igrejas evangélicas portuguesas, subentendendo-se (talvez não de forma consciente) que 

nunca atingirão autonomia financeira. Isso é visto, por exemplo, no fato de que a maioria das 

igrejas não têm condições financeiras de manter um pastor de tempo integral. Além de que, é 

historicamente verificável, que alguns projetos de plantio de igrejas em Portugal precisaram ser 

fechados assim que acabaram os recursos financeiros do exterior.   

Há que se destacar, também, que dentre aqueles que são membros ou frequentam a Igreja Bap-

tista do Montijo há muitos desempregados, ou pessoas fora do mercado de trabalho (crianças, 

adolescentes e aposentados, por exemplo). Além de que, os salários pagos em Portugal se 

constituem num dos mais baixos da Europa59. Isso, com certeza, interfere e limita o âmbito finan-

ceiro da Igreja Baptista do Montijo.  

Em relação ao quarto elemento da filosofia ministerial de Paulo – plantar igrejas em lugares 

estratégicos –, há que se perguntar: “Paulo consideraria Montijo uma cidade estrategicamente 

interessante para plantar uma igreja?” A resposta a essa pergunta, depende de uma série de 

fatores. Em termos de número de população, Montijo é a 29º. cidade portuguesa. Se considerado 

esse dado, possivelmente Paulo escolheria outra cidade.  

Todavia, Montijo faz parte da região da grande Lisboa. Isso, do ponto de vista estratégico, teria 

um ponto negativo e outro positivo. Negativamente, Lisboa é a região com o maior número de 

igrejas evangélicas em Portugal. Levando em conta sua atuação pioneira, talvez Paulo não con-

siderasse essa região como prioritária, uma vez que outros campos deveriam ser alcançados. 

Positivamente, Paulo sabia que as maiores cidades influenciavam as menores; portanto, sendo 

a grande Lisboa a região com maior densidade populacional de Portugal, Paulo consideraria 

                                                 

56 Veja a evolução das entradas dos dízimos e ofertas no Anexo 5.  
57 Veja Artigo Doze da Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo nos Anexos.  
58 O autor do presente trabalho frequentou a Igreja Baptista do Montijo por, aproximadamente, um ano e 
meio e nunca ouviu uma mensagem sobre mordomia financeira. 
59 Para se ter uma ideia, na Alemanha o salário mínimo mensal é 2.200,00 Euros. Na França é 1.900,00  

Euros. Na Espanha é 1300,00 Euros. Em Portugal é 800,00 Euros. Dados referentes ao ano 2018, extraído 

de: https://pt.preciosmundi.com/ranking/os-salarios-mais-altos-e-mais-baixos-na-europa. Acesso a 
14.Out.2018. 

https://pt.preciosmundi.com/ranking/os-salarios-mais-altos-e-mais-baixos-na-europa
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plantar uma igreja nessa região. Além de que, se Paulo considerasse Montijo como uma porta 

ministerial que o Senhor havia aberto, apesar da cidade não ser em tudo estrategicamente ideal, 

com certeza entraria por ela (cf. 1 Co 16.9; Cl 4.3). Não é preciso fazer um longo exercício ima-

ginativo para saber que um grupo de irmãos, necessitados de um pastor – como foi o caso dos 

primeiros membros da Igreja Baptista do Montijo –, com certeza pesaria no sentido de Paulo 

optar em plantar uma igreja em Montijo.  

6.4 Análise à Luz da Metodologia 

Observou-se que a metodologia que Paulo usava para plantar igrejas era um processo dividido 

em cinco partes: (a) ser enviado por uma igreja; (b) evangelizar os perdidos; (c) discipular os 

crentes; (d) estabelecer os líderes; (e) partir e monitorar. 

Da mesma forma que Paulo, o pastor David Booth foi enviado por uma igreja local. A Harvest 

Baptist Church of the Deaf, é uma igreja americana com um grande fervor missionário, o que 

certamente influenciou positivamente o casal Booth. Nessa igreja tiveram a oportunidade de ver 

um trabalho inovador com surdos, e nela puderam ter um tempo de estágio prévio, no qual seus 

dons e talentos foram desenvolvidos. Essa igreja tem sido um apoio financeiro, emocional e es-

piritual para toda a família Booth. De tempos em tempos, eles voltam aos Estados Unidos e 

prestam relatórios do seu trabalho missionário em Portugal, além de usufruírem um tempo de 

encorajamento.  

Ao chegar em Montijo, o pastor David Booth procurou fazer contatos com incrédulos. O fez jo-

gando basquete regularmente com um grupo de homens. Posteriormente, se dispôs à Câmara 

Municipal do Montijo para trabalhar voluntariamente em serviços sociais. A partir disso, foi envi-

ado ao Centro Social do Esteval, um bairro popular da cidade. Lá fez contatos com muitas crian-

ças e adolescentes, ensinando-lhes Inglês e auxiliando-os nas tarefas da escola. Com isso, foi 

ganhando a confiança das pessoas (tanto dos alunos, quanto dos seus pais e demais funcioná-

rios desse trabalho social). O próximo passo foi propor fazer na praça daquele bairro um Clube 

Bíblico. Isso aconteceu dois anos depois da sua chegada. Como consequência, pessoas foram 

evangelizadas e se converteram a Cristo.  

As aulas de Moral Religiosa Evangélica também são um caminho para o evangelismo. O pastor 

David está envolvido nelas desde 2015, tendo a oportunidade de evangelizar vários alunos, além 

de desenvolver contato com os demais professores e funcionários da escola.  

O evangelismo também acontece nos cultos. Há séries de mensagens onde se destaca, clara-

mente, a mensagem do evangelho. A partir dessas pregações, pessoas tem se arrependido e se 

convertido a Cristo. Há, de fato, testemunhos impactantes de vidas transformadas.  
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A Igreja dos Surdos oferece um espaço onde o evangelho é comunicado por meio da língua 

gestual. Esse é um trabalho inovador para a comunidade evangélica portuguesa. Recentemente 

foi feito um retiro espiritual com o objetivo de evangelizar esse grupo de pessoas. Ali, um senhor 

indiano converteu-se a Cristo. 

Aqueles que se convertem a Cristo são discipulados. Há uma classe especial de estudos bíblicos 

para aqueles que estão interessados no batismo. Depois de fazê-la, as pessoas são batizadas. 

A Escola Bíblica Dominical e os estudos bíblicos de quinta-feira são elementos essenciais para 

o ensino das Escrituras.  

Há que se destacar a vida exemplar do pastor David Booth e da sua esposa Sarah Booth, que 

se tornaram um referencial prático de modelo de vida cristã. A forma que o casal educa seus 

filhos, por exemplo, tem sido imitada por outros membros da Igreja Baptista do Montijo. 

O discipulado também acontece na Igreja Baptista do Montijo através dos meios públicos da 

graça. As reuniões para adoração, a celebração da Santa Ceia, a comunhão entre os irmãos e 

a oração coletiva, são exemplos de programações e práticas, por meio das quais as vidas dos 

crentes têm sido edificadas.  

O estabelecimento de líderes, como citado anteriormente, ainda é uma prática muito tímida na 

Igreja Baptista do Montijo. Há dois diáconos que foram estabelecidos, porém, auxiliam em ques-

tões bem elementares, como a direção nos cultos e levantamento de ofertas, por exemplo. Não 

é uma liderança que foi estabelecida com a intenção clara de se tornar aqueles a quem – em 

breve – será entregue a liderança pastoral da Igreja Baptista do Montijo, dando ao pastor David 

Booth a liberdade para ir a outro lugar, plantar uma nova igreja. Visivelmente falta intencionali-

dade e treinamento para o estabelecimento de líderes.  

O último passo do processo paulino – partir e monitorar – evidentemente, ainda não é uma rea-

lidade na Igreja Baptista do Montijo.  

6.5 Conclusão 

Se analisado à luz da estratégia paulina de plantio de igrejas, a Igreja Baptista do Montijo possui, 

na sua maioria, elementos que são análogos aos encontrados em Paulo. A teologia que motivava 

Paulo para plantar igrejas é encontrada na Igreja Baptista do Montijo.  

A filosofia ministerial de Paulo foi, de forma geral, observada ao se plantar a Igreja Baptista do 

Montijo – o fato da Igreja Baptista do Montijo ainda não ser autogerenciável, autoproclamável e 

autosustentável, não elimina o objetivo de alcançar essas metas.  
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Em relação a metodologia paulina, o pastor Davi Booth e sua esposa Sarah Booth foram muito 

disciplinados em seguir os primeiros passos de Paulo: ser enviados por uma igreja, evangeliza-

ram os perdidos, discipularam os crentes. Os demais elementos são objetivos expressos publi-

camente pelo pastor Booth, e ainda estão por acontecer, ou seja, em um tempo ainda não de-

terminado, uma nova liderança será levantada e assumirá o pastoreio da Igreja Baptista do Mon-

tijo, o que dará possibilidades ao atual pastor partir para um novo plantio e continuar monitorando 

a Igreja Baptista do Montijo.  

Contudo, por vezes, alguns elementos do plantio da Igreja Baptista do Montijo, analisado à luz 

da estratégia paulina não são tão fáceis de serem classificados. Isso pode acontecer por duas 

razões: primeiro, porque há elementos no processo de Paulo difíceis de se conceituar, se usados 

como parâmetros para avaliar o plantio de uma igreja hodierna (por exemplo, o conceito de pio-

neirismo aponta para nenhuma presença cristã, ou uma pequena presença cristã? O pastor e 

sua esposa poderiam ser considerados uma equipe? Uma cidade como Montijo poderia ser con-

siderado um lugar estratégico?).  

Em segundo lugar, há elementos da estratégia paulina de plantio de igrejas que podem não ser 

encontrados pelo fato de que os mesmos estejam em formação ou consolidação. Por exemplo, 

o fato da igreja ainda não ser autogerenciável, autoproclamável e autosustentável, não significa 

que ela nunca se tornará assim. Ao contrário, esses são elementos que podem ser desenvolvidos 

à medida que a liderança da igreja se torne intencional em fazê-los.  

Há três pontos verificados na Igreja Baptista do Montijo, e que, se comparados a estratégia pau-

lina, mereceriam uma atenção especial: (a) a centralidade do trabalho no Pastor David Booth; 

(b) a velocidade lenta que o trabalho está se desenvolvendo; (c) a falta de intencionalidade.  

Como visto, todas as iniciativas – sejam elas evangelísticas, ou a nível de outras programações 

da Igreja Baptista do Montijo – acontecem por iniciativa do Pastor David Booth. A pergunta que 

cabe é: “será que essa centralidade se dá pelo fato da Igreja Baptista do Montijo ainda não ter 

desenvolvido uma cultura de autogerenciamento e autoexpansão, ou porque o Pastor David Bo-

oth precisa crescer no quesito de delegar tarefas?” 

Além disso, a velocidade com que Paulo plantou suas igrejas não se encontra na Igreja Baptista 

do Montijo. E, se como visto acima, Paulo considerava uma igreja como plantada somente 

quando todos os elementos do processo estivessem presentes, a Igreja Baptista do Montijo não 

poderia ser classificada como uma igreja plantada, e sim, como uma igreja em plantação. 

Esses elementos em aberto na plantação da Igreja Baptista do Montijo poderiam ser apressa-

dos? Sim, se houvesse por parte da liderança da Igreja Baptista do Montijo mais intencionalidade 
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em relação a alguns pontos centrais, tais como a execução de um programa de evangelismo por 

parte dos membros da igreja, o levantamento de um novo líder para assumir a Igreja Baptista do 

Montijo, ou o estabelecimento de um projeto para o plantio de uma nova igreja a partir da Igreja 

Baptista do Montijo. 

No próximo capítulo, que é a conclusão do trabalho, serão consideradas algumas recomenda-

ções práticas para que o plantio da Igreja Baptista do Montijo se ajuste (cada vez mais) com a 

estratégia paulina de plantio de igrejas.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

7.1 – Conclusões  

O objetivo da presente dissertação era pesquisar o plantio da Igreja Baptista do Montijo à luz da 

estratégia paulina de plantio de igrejas. Especificamente, a pergunta orientadora era: “Será que 

a Igreja Baptista do Montijo foi plantada usando a estratégia de Paulo para o plantio de igrejas?” 

Para se responder a essa pergunta, fez-se necessário observar as seguintes questões: (a) “Qual 

é o lugar do plantio de igrejas dentro da missão da Igreja?” 

Concluiu-se que a Igreja é o Povo de Deus do Novo Testamento, a totalidade daqueles que se 

converteram a Cristo, quando lhes foi pregado a evangelho. Esse grupo foi comissionado por 

Cristo para: fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho a todo o mundo e ser uma 

testemunha do Senhor. Enfim, a Igreja de Cristo é enviada ao mundo, assim como Deus enviou 

Jesus. 

O plantio de novas igrejas está no centro dessa missão. Plantar igrejas é um mandamento pre-

sente na Grande Comissão, é um método evangelístico eficaz e é uma consequência natural da 

resposta à proclamação do evangelho.   

O assunto de plantio de igrejas foi central na vida e no ministério de Paulo. Aliás, ele via a si 

mesmo como um plantador de igrejas (1 Co 3.6), e teve o ministério mais profícuo de estabele-

cimento de comunidades cristãs registrado no Novo Testamento. Isso levou à segunda questão: 

(b) “Quais eram as convicções teológicas que impulsionavam o ministério paulino para o plantio 

de igrejas?” 

Para responder a essa pergunta, tomou-se a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ela é o 

sumo da sua teologia missionária, exposta a um grupo de crentes, de quem Paulo procurava 

apoio para uma nova e pioneira empreitada ministerial (Rm 15.23-28). Diante disso, conclui-se 

que as principais motivações teológicas de Paulo para o plantio de igrejas eram: “Não há nenhum 

justo, nenhum sequer” (Rm 3.10), isto é, todas as pessoas estão separadas de Deus, por conta 

do pecado, num estado de depravação total; “O evangelho é o poder de Deus para a salvação 

de todo aquele que crê” (Rm 1.16), ou seja, pela fé nas boas novas de Cristo, o homem é justifi-

cado diante de Deus; “A fé vem por se ouvir a mensagem de Cristo” (Rm 10.17), isso significa 

que Paulo entendia que o instrumento que Deus usava para despertar a fé (em Cristo) era a 

pregação do evangelho; “Chamados para serem santos” (Rm 1.7), isto é, para Paulo, aqueles 

que se convertiam a Cristo eram chamados à maturidade cristã, expressa na santificação; “Eu 
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sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros” (Rm 1.14), o que significa que Paulo era convicto 

de sua obrigação de pregar o evangelho a todas as pessoas.  

Além das suas convicções teológicas, a ação missionária de Paulo era delineada por sua filosofia 

ministerial e executada por uma metodologia. Isso levou a terceira pergunta: (c) “Qual era a 

filosofia ministerial e a metodologia usada por Paulo no seu processo para o plantio de igrejas?” 

Sua filosofia ministerial era baseada em quatro pilares: iniciar trabalhos pioneiros; trabalhar em 

equipe; plantar igrejas autogerenciáveis, autoproclamáveis e autofinanciáveis; plantar igrejas em 

lugares estratégicos.  

Sua metodologia era um processo divido em cinco partes: ser enviado por uma igreja; evangeli-

zar os perdidos; discipular os crentes; estabelecer os líderes; partir e monitorar. Faz-se neces-

sário deixar claro que esse era um “processo ideal”, o qual nem sempre foi possível para Paulo 

executar. Por exemplo, em Tessalônica o seu projeto de plantio de igreja foi interrompido por 

uma grande perseguição (At 17.1-8), ficando, ao que dá a entender, apenas na parte dois (o 

discipulado dos crentes).  

Tendo como pressuposto que o plantio de novas igrejas é uma atividade central na missão cristã, 

e que Paulo exercia essa tarefa motivado por sua teologia, delineado por sua filosofia ministerial 

e executado por sua metodologia de plantio, e, uma vez que o objetivo central do trabalho era 

avaliar o plantio da Igreja Baptista do Montijo, foi-se para a próxima questão: (d) “Como a Igreja 

Baptista do Montijo foi plantada e se desenvolveu até os dias de hoje?” 

A partir de observação (pesquisa etnográfica), conversas com o pastor David Booth e sua esposa 

Sarah Booth, com os principais membros a Igreja Baptista do Montijo, bem como a análise de 

documentos (atas, Declaração de Fé, Estatutos, Regulamento Interno), verificou-se que a Igreja 

Baptista do Montijo surgiu a partir de 2005 com um pequeno grupo de pessoas, que se reunia 

regularmente para o estudo da Bíblia. Várias pessoas ajudaram a edificar esse grupo. Porém, a 

partir de 2010, enviados pela Harvest Baptist Church of the Deaf, uma igreja de surdos dos Es-

tados Unidos, o pastor David Booth e sua esposa Sarah Booth foram os catalisadores para que 

esse grupo viesse a se tornar, primeiramente, a Missão Baptista do Montijo (2013) e, posterior-

mente, a Igreja Baptista do Montijo (2016).  

Ao se cruzar os elementos do processo paulino de plantio de igrejas com as informações obtidas 

acerca de Igreja Baptista do Montijo, foi-se à última questão: (d) “A Igreja Baptista do Montijo foi 

plantada usando a estratégia paulina para o plantio de igrejas?” 
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Diante da análise da teologia, filosofia ministerial e metodologia, conclui-se que a Igreja Baptista 

do Montijo foi (ou está) sendo plantada sob uma estratégia semelhante a usada por Paulo para 

o plantio de igrejas. Dos itens analisados, a maioria se encontra presente na Igreja Baptista do 

Montijo, embora alguns são difíceis de serem analisados, se comparados à luz e estratégia de 

Paulo, como plantador de igreja. O último quesito: partir e monitorar ainda não é uma prática 

executada no processo de plantio dessa igreja.  

Assim, ao se analisar o plantio da Igreja Baptista do Montijo à luz da estratégia paulina, há que 

se parabenizar a família Booth por todo o seu empenho em iniciar e consolidar a Igreja Baptista 

do Montijo. Como Paulo, são cooperadores de Deus (1 Co 3.9), e tem podido ver pessoas se 

converterem a Jesus e se tornarem discípulos do Mestre. As palavras de At 14.21 também são 

uma realidade no ministério da Igreja Baptista do Montijo: “Eles pregaram as boas novas naquela 

cidade e fizeram muitos discípulos”. 

  

7.2 – Recomendações para a Igreja Baptista do Montijo 

Entretanto, um dos objetivos do trabalho era recomendar alterações na prática ministerial da 

Igreja Baptista do Montijo à luz da estratégia paulina, com o propósito de tornar o ministério dessa 

igreja local mais eficaz. Diante disso, propõe-se as seguintes recomendações:  

Primeira recomendação: comunicar as etapas de desenvolvimento da vida cristã de forma mais 

clara. A metodologia usada por Paulo era composta de etapas, as quais não eram apenas ativi-

dades da agenda do plantio, e sim atividades de desenvolvimento da própria vida das pessoas 

envolvidas naquele contexto. Assim, elas deviam passar de perdidas para salvas (por meio do 

evangelismo), de salvas à maturidade (por meio do discipulado – batismo e ensino da obediên-

cia), de maduras para a execução dos seus ministérios (por meio do levantamento de líderes). 

Em outras palavras, Paulo queria que as pessoas fossem salvas, chegassem à maturidade e 

desenvolvessem o seu ministério cristão.  

Essas etapas deveriam ser melhor comunicadas na Igreja Baptista do Montijo. Embora a comu-

nicação já aconteça, ela não é feita de forma tão clara e repetitiva. Isso pode gerar nos membros 

da Igreja Baptista do Montijo uma espécie de estagnação espiritual (“Eu já me converti a Cristo 

e agora está tudo bem...”). A pergunta que fica é se isso não é um dos motivos da falta de 

intencionalidade missionária e, bem como de uma compreensão clericalizada do ministério (“O 

pastor é responsável pelo ministério, eu sou apenas um membro da igreja…”). Além de falar 

constantemente sobre as etapas de desenvolvimento da vida cristã (oralmente, por meio de ví-

deos, cartazes), outra possibilidade seria fazer classes que marcassem a entrada para o um 
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outro nível (rito de passagem?). Assim, por exemplo, se já me converti a Cristo, devo passar pelo 

batismo e me tornar membro da igreja. Como? Por meio de um curso de membresia. Se já fui 

batizado e sou membro da igreja, devo crescer espiritualmente. Como? Por meio de um curso 

de crescimento, no qual poderia ser tratado, por exemplo, sobre a necessidade de desenvolver 

as disciplinas espirituais (estudo da Bíblia, oração, jejum). Depois de fazer esse curso, deveria 

me envolver no ministério. Como? Por meio de um curso ministerial, no qual poderia ser tratado 

questões como chamado, dons espirituais. Ao término desses cursos, os participantes poderiam 

ser apresentados num culto da Igreja Baptista do Montijo, o que tornaria público o seu compro-

misso. 

Comunicando essas etapas de desenvolvimento e fazendo esses cursos, os membros da Igreja 

Baptista do Montijo seriam constantemente lembrados da sua posição e como poderiam crescer 

na sua vida cristã. Além disso, isso possibilitaria que vários crentes ficassem à disposição do 

pastor Booth e poderiam ser inseridos para auxiliar nas várias atividades da Igreja Baptista do 

Montijo (as que já existem e outras que poderiam ser criadas). 

Terceira recomendação: ensinar os membros da Igreja Baptista do Montijo a evangelizar. Como 

visto acima, um dos pontos centrais para Paulo era plantar igrejas autoproclamáveis, ou seja, 

igrejas com capacidade de se propagarem evangelística e missionariamente. Igrejas que não 

dependessem apenas das iniciativas, capacidades e presença de Paulo para testemunhar de 

Jesus aos outros. Essa cultura de expansão (autoproclamação) esteve presente na igreja de 

Tessalônica. Apesar de uma curta empreitada evangelística entre eles, Paulo pode testemunhar 

que eles “receberam a palavra com alegria que vem do Espírito” (1 Ts 1.6), e, depois disso, 

partindo desses crentes, “propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia” (1 Ts 

1.8).  

Contudo, infelizmente, ainda não há entre os crentes da Igreja Baptista do Montijo essa mesma 

prática. Isso poderia ser mudado, se fosse ensinado aos crentes acerca da sua responsabilidade 

de evangelizar as pessoas. Por meio de um seminário, um workshop, estudos bíblicos, ou 

mesmo usando as pregações nos cultos, poderia ser ensinado aos membros questões como as 

razões teológicas para evangelizar, como evangelizar, como ganhar amigos e vizinhos para Je-

sus, como fazer da casa um lugar de evangelismo, a evangelização e a batalha espiritual. Depois 

que fossem dados esses ensinamentos, os membros da Igreja Baptista do Montijo deveriam ser 

motivados a abrir suas casas para ganhar seus vizinhos para Cristo. Essa foi, segundo visto 

acima, a forma mais eficaz de evangelismo, e, se os membros da Igreja Baptista do Montijo 

trilhassem o mesmo caminho, colheriam importantes frutos do seu trabalho missionário. 
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Quarta recomendação: ensinar os membros da Igreja Baptista do Montijo acerca de mordomia 

financeira. Para Paulo, as igrejas que ele plantava deveriam ser autofinanciáveis. Como obser-

vado, em seis anos, a Igreja Baptista do Montijo só tem a capacidade de suprir 44% do seu 

orçamento. Evidentemente, que o número de membros, somado com o fato de que muitos estão 

fora do mercado de trabalho, corrobora para a escassez econômica. Porém, se os membros 

fossem ensinados com mais frequência sobre mordomia financeira, esse quadro poderia mudar.  

Assim, recomenda-se que sejam feitos seminários, workshops, estudos bíblicos, ou mesmo usar 

as pregações feitas nos cultos, para ensinar sobre finanças. Temas como a importância do di-

nheiro na vida cristã, princípios para boa administração financeira, dízimos, ofertas, gratidão, 

deveriam ser colocados nesse currículo.  

Quinta recomendação: ser intencional em levantar novos líderes. O autogerenciamento almejado 

como característica das igrejas plantadas por Paulo, passa, sem dúvida, pelo levantamento e 

treinamento de novos líderes. Paulo considerava esse ponto tão importante, a ponto de dizer a 

Tito: “A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava 

e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí” (Tt 1.5).  

Como visto, o treinamento que Paulo dava aos seus líderes era a nível pessoal e executado no 

campo missionário. É comum às igrejas batistas enviarem aqueles que têm chamado para o 

ministério aos seminários teológicos. A Igreja Baptista do Montijo, porém, não está seguindo 

nenhum desses caminhos (treinamento pessoal ou via seminário teológico). Ou seja, não há 

nenhum líder sendo treinado especificamente para assumir o lugar do pastor David Booth (no 

caso dele ir plantar uma igreja em outro lugar) ou no caso da Igreja Baptista do Montijo iniciar 

um novo projeto de plantio de igreja a partir dela (multiplicação). Recomenda-se, portanto, que a 

liderança da Igreja Baptista do Montijo levante um a cinco líderes a quem invista em treinamento 

(pessoal ou via seminário teológico), visando que os mesmos sejam colocados como pastores 

no ministério (ou na Igreja Baptista do Montijo, ou em outro lugar no qual será plantada outra 

igreja).  

Sexta recomendação: ser intencional em estabelecer um projeto claro para o plantio de uma 

nova igreja, a partir da Igreja Baptista do Montijo. Se, como era a intenção de Paulo ao plantar 

igrejas, a Igreja Baptista do Montijo quer se multiplicar, seria muito importante estabelecer um 

projeto claro para o plantio de uma nova igreja. Nesse projeto deveria se responder questões 

práticas como: “Por que a Igreja Baptista do Montijo deveria pensar em plantar uma nova igreja?”; 

“Como, onde e quando o a nova igreja será plantada?” “Quem será o pastor da nova igreja?” 

“Quem financiará o plantio da nova igreja?” Estabelecer e executar um projeto de plantio de igreja 
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a partir da Igreja Baptista do Montijo ajudará a própria igreja a se consolidar como auxiliadora na 

missão.  

As recomendações feitas à Igreja Baptista do Montijo, à luz da estratégia paulina de plantio de 

igrejas, podem ser resumidas na tabela abaixo:  

Tabela 8 - Recomendações Feitas à Igreja Baptista do Montijo à Luz da Estratégia Paulina 

de Plantio de Igrejas 

Recomendações Princípios da estratégia paulina 

Primeira recomendação:                                            

comunicar as etapas de desenvolvimento da vida 

cristã de forma mais clara 

A estratégia paulina de plantio de igrejas es-

tava ligada ao desenvolvimento pessoal dos 

membros da igreja 

Segunda recomendação:                                             

ensinar os membros da Igreja Baptista do Montijo a 

evangelizar 

A estratégia paulina de plantio de igrejas tinha 

por objetivo plantar igrejas autoproclamáveis 

Terceira recomendação:                                               

ensinar os membros da Igreja Baptista do Montijo 

acerca de mordomia financeira 

A estratégia paulina de plantio de igrejas tinha 

por objetivo plantar igrejas autosustentáveis 

Quarta recomendação:                                                      

ser intencional em levantar novos líderes 

A estratégia paulina de plantio de igrejas tinha 

por objetivo plantar igrejas autogerenciáveis 

Quinta recomendação:                                                       

ser intencional em estabelecer um projeto claro para 

o plantio de uma nova igreja 

A estratégia paulina de plantio de igrejas tinha 

por objetivo plantar igrejas que plantavam ou-

tras igrejas 

 

7.3 – Sugestões para Futuros Projetos de Plantios de Igrejas 

Além de recomendar mudanças na prática ministerial da Igreja Baptista do Montijo à luz do pro-

cesso paulino de plantio de igrejas, outro objetivo desse estudo era oferecer sugestões para 

futuros projetos de plantios de igrejas à luz do processo paulino. Assim, as seguintes recomen-

dações são alistadas: 
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Primeira sugestão: fomentar o estudo do processo paulino de plantio de igrejas para os futuros 

plantadores. Como visto acima, a prática paulina é um paradigma de plantação de igreja que 

pode ser repetido (praticado) hoje. Assim, nada mais necessário do que se aprofundar no co-

nhecimento dessa prática. Poderiam, por exemplo, ser criados cursos de plantadores de igreja, 

tanto no contexto da igreja local, quanto no contexto da academia teológica.  

Segunda sugestão: aprofundar o estudo acerca do plantio de igrejas em cidades estratégicas. 

Como visto acima, toda a missão de Paulo se deu, basicamente no contexto urbano. Num mundo 

cada vez mais urbanizado, cabe aos plantadores descobrir as dinâmicas das cidades, bem como 

de todo o processo urbanizatório. Desse modo, os plantios de igrejas poderiam lograr melhor 

êxito. 

Terceira sugestão: desenvolver nas igrejas locais testes de dons e chamados para discernir fu-

turos plantadores de igrejas. Como visto acima, Paulo tinha um chamado específico para pregar 

o evangelho e plantar igrejas. Quem se envolve num empreendimento de tamanha envergadura, 

como o plantio de uma igreja, não deveria fazê-lo sem discernimento de que foi chamado para 

tal. Testes de dons e chamados para essa área poderiam ser de extremo auxílio. 

Quarta sugestão: criar grupos de intercessão para plantadores de igrejas. Como visto acima, 

todo o ministério de Paulo foi permeado de oração. Especificamente o início das viagens missi-

onárias se deu depois de um chamado específico ocorrido num momento de oração. O plantio 

de igrejas é uma tarefa profundamente espiritual e, como tal, precisa dos recursos espirituais 

disponíveis na oração.  

As sugestões para futuros projetos de plantios de igrejas à luz da estratégia paulina, podem ser 

resumidas na tabela abaixo:  
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Tabela 9 - Sugestões para Futuros Projetos de Plantios de Igrejas à Luz do Processo Pau-

lino de Plantio de Igrejas 

Sugestões Princípios do processo paulino 

Primeira sugestão:                                     

 fomentar o estudo do processo paulino de plantio de 

igrejas para os futuros plantadores 

O processo paulino de plantio de igrejas é apli-

cável para os dias de hoje 

Segunda recomendação:                                            

aprofundar o estudo acerca do plantio de igrejas em 

cidades estratégicas. 

O processo paulino de plantio de igrejas foi 

uma estratégia de alcance da cidades estraté-

gicas 

Terceira sugestão: 

desenvolver nas igrejas locais testes de dons e cha-

mados para discernir futuros plantadores de igrejas 

O processo paulino de plantio de igrejas foi 

feito debaixo de um chamado divino específico 

para tal 

Quarta sugestão:                   

criar grupos de intercessão para plantadores de igre-

jas 

O processo paulino de plantio de igrejas foi 

permeado pela oração 

 

7.4 – Áreas para Futuras Pesquisas 

As questões mencionadas acima, apontam para o fato de que o assunto de plantio de igrejas, 

além de central no Novo Testamento, traz consigo uma série de outros assuntos paralelos, os 

quais podem e devem ser estudados de forma mais aprofundada. Dentre eles, pode-se citar: 

(a)  Uma proposta de plantio de igreja à luz da metodologia paulina. Nesse estudo, poderia 

se tomar a estratégia paulina de plantio de igrejas e aplicá-la no sentido de fazer um 

projeto de plantio de igreja para um local específico. A pergunta da pesquisa poderia ser: 

“Como Paulo plantaria uma igreja na cidade ‘x’?” O objetivo central do trabalho seria de-

senvolver uma proposta de plantio de igreja num determindado contexto urbano, tendo 

como base a metodologia e prática paulina.  
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(b) Observou-se que o plantio de igrejas é, ao mesmo tempo, um método eficaz de evange-

lismo e uma consequência do mesmo. Isso leva a uma possibilidade de estudo: o plantio 

de igrejas como método e consequência evangelística. A pergunta da pesquisa poderia 

ser: “Qual é a relação entre a evangelização e o plantio de novas igrejas?” O objetivo do 

trabalho seria desenvolver uma reflexão para o fato de que o evangelismo focado numa 

“decisão para Cristo” não deveria ser o término das empreitadas missionárias, e sim o 

plantio de uma nova igreja. Nesse sentido, o plantio de uma nova igreja seria estudado, 

ao mesmo tempo, como um método de evangelismo e como uma consequência da evan-

gelização. 

(c) Apesar de, como citado acima, a Igreja Baptista do Montijo estar se destacando no cená-

rio das igrejas evangélicas em Portugal, se comparados com outras regiões do mundo, 

os números da mesma são pequenos. Assim como é ínfimo o número de evangélicos no 

país. Os plantadores de igrejas em Portugal mencionam barreiras enormes para o esta-

belecimento, crescimento e expansão da obra missionária no país. Isso indicaria uma 

outra possibilidade de estudos com o tema: “As barreiras para o crescimento da Igreja 

Evangélica Portuguesa”. Uma possível pergunta de pesquisa poderia ser: “Quais são as 

barreiras para o crescimento da Igreja Evangélica Portuguesa?” O objetivo central do 

trabalho seria refletir acerca das barreiras para o crescimento dos evangélicos em Portu-

gal, bem como recomendar sugestões para que as mesmas fossem rompidas.  

Esses são alguns dos muitos temas que poderiam ser estudados à luz do tema maior de plantio 

de igrejas. Com certeza, o estudante que se empenhar em fazê-lo acumulará uma riqueza de 

conhecimento importante para si mesmo e para a Igreja de Cristo, a quem foi dada a importante 

tarefa de plantar igrejas, ministério esse pelo qual Paulo tanto se empenhou.   
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ANEXOS 

Anexo 1 – Declaração de Fé da Igreja Baptista do Montijo 

Art.º UM (AS ESCRITURAS SAGRADAS) – A Bíblia Sagrada, nossa única e toda suficiente regra 

de fé e prática, foi escrita por homens divinamente inspirados e é o registo da revelação pessoal 

de Deus. É um tesouro perfeito de instrução divina. Tem Deus como autor, a salvação do homem 

como fim e a verdade, sem mescla de erro, como conteúdo. Revela o plano de Deus para a 

nossa salvação e os princípios pelos quais Deus nos há-de julgar. É a autoridade absoluta e o 

padrão supremo pelo qual toda a conduta humana, as opiniões religiosas e os próprios credos 

devem ser testados. É também, como revelação de Jesus Cristo, o centro da verdadeira unidade 

cristã. (II Tim. 3:16-17; II Pedro 1:21: II Samuel 23:2; Actos 1:16; Prov. 30:5-6; Jo17:17; Rom. 

3:4; Apoc. 22:18-19; I Cor. 4:3-4; Luc. 19:19, 16; 12:47-48).  

Art.º DOIS (DEUS) – Há somente um Deus vivo e verdadeiro; Ser pessoal, infinito, inteligente e 

espiritual: o Criador, Redentor, Sustentador e Legislador do universo, digno do mais puro amor, 

reverência, adoração e obediência. O eterno Deus revela-se a nós como Pai, Filho e Espírito 

Santo, com atributos pessoais distintos, mas sem divisão da natureza, ser ou essência. 1. Deus 

o Pai Deus como Pai, reina com cuidado providencial sobre o seu universo, as suas criaturas e 

o curso da história humana, segundo os propósitos da sua graça. Ele é todopoderoso, perfeito 

em amor e em sabedoria. É verdadeiramente Pai para todos os que aceitam Jesus Cristo, seu 

Filho, como Salvador pessoal. 2. Deus o Filho Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Na sua 

encarnação, Ele foi concebido do Espírito Santo e nascido da virgem Maria. Revelou e consumou 

de forma perfeita a vontade de Deus, tomando sobre si mesmo as exigências e as necessidades 

da natureza humana e identificando-se completamente com a humanidade que veio remir, 

embora sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência pessoal e na sua morte sobre a 

cruz providenciou para o homem a expiação dos seus pecados. Ressuscitou com um corpo 

glorificado e apareceu aos seus discípulos de forma visível, audível e palpável. Ascendeu ao Céu 

e é agora exaltado à mão direita de Deus, como o único mediador, participante da natureza de 

Deus e do homem, em cuja pessoa se efectua a reconciliação com o Pai. Virá segunda vez em 

poder e glória para julgar o mundo e consumar a sua missão redentora. Jesus Cristo habita agora 

em todos os crentes, na qualidade de Senhor vivo e eternamente presente. 2 / 6 3. Deus o 

Espírito Santo O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Foi Ele quem inspirou os homens santos 

de outrora a escrever as Escrituras. Habilita hoje o homem a compreender a verdade através da 

sua iluminação. Exalta Cristo como Senhor. Convence do pecado da justiça e do juízo. Convida 

os homens ao Salvador e efectua a regeneração. Cultiva o carácter cristão, conforta os crentes, 

habita neles e lhes confere dons espirituais através dos quais servem a Deus na sua igreja. 
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Ilumina os crentes e os reveste de poder para a adoração e o serviço da evangelização. (Jo4:24; 

15:28; Salmo 93:18; Hb 3:4; Rom. 1:20; Jer. 10:19; Êxodo 15:11; Isa. 6:3; I Pedro 1:15-16; Apoc. 

4:11; Mar. 12:30; Mat. 10:37; 28:19-20).  

Art.º TRÊS (O HOMEM) – O homem foi criado por Deus à sua imagem, como coroa da sua 

criação. Era no princípio inocente e sem pecado, sendo dotado de liberdade de escolha. No uso 

da sua liberdade o homem pecou contra Deus e por transgressão voluntária caiu do seu primitivo 

estado de santidade, trazendo o pecado sobre toda a raça. A sua posteridade herdou 

consequentemente uma natureza pecaminosa, de sorte que todos se tornaram transgressores, 

estando debaixo de condenação. Só a graça de Deus pode restaurar o homem à sua santa 

comunhão e habilitá-lo a cumprir o propósito do seu Criador. A dignidade da pessoa humana é 

revelada no facto de Deus haver criado o homem à sua própria imagem e no facto deste ser 

objecto do seu infinito amor, a ponto de Cristo morrer para o salvar, apesar de pecador perdido 

e sem esperança. (Gén. 1:27, 31; 2:16; Ecle. 7:29¸Actos 17:26; Rom. 5:12, 15-19: Jo3:6; Salmo 

51:5; Ef 2:3; Ezeq. 18:19-20: Gál. 3:22).  

Art.º QUATRO (A SALVAÇÃO) – A salvação envolve a redenção do homem total. É oferecida 

espontânea e gratuitamente a todos os que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador 

pessoal, o qual por decreto do Pai tomou voluntariamente a forma humana, fazendo por sua 

morte a expiação completa dos nossos pecados. Num sentido mais amplo, a salvação inclui 

regeneração, santificação e glorificação. Regeneração, ou novo nascimento, é a operação da 

graça de Deus pela qual os crentes se tornam criaturas em Cristo. É uma mudança de coração 

produzida pelo Espírito Santo através da convicção do pecado, à qual o pecador responde em 

arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus. O arrependimento e a fé são experiências 

inseparáveis da graça divina, que dão à vida uma nova direcção. A justificação introduz-nos a 

um estado de paz e de favor que nos asseguram todas as bênçãos necessárias, nesta vida e no 

além. A justiça perfeita de Cristo é- nos imputada gratuitamente por Deus. Santificação é um 

processo espiritual que começa na regeneração e visa a perfeição do crente, através da 

presença e do poder do Espírito Santo que nele habita. Glorificação é a plenitude da salvação e 

o bendito estado final dos remidos. 3 / 6 (Ef 2:5; I Jo. 4:10; I Cor. 3:5-7; Jo3:16; Isa. 53:4-5; Heb. 

7:25; Col. 2:9; Ef. 3:8; Rom. 5:1-2, 9; 3:24-26; Apoc. 22:17; Actos 17:30; Marc. 1:15-17; Jo. 3:19; 

5:40; Jo3:3, 6-7; Apoc. 7:13-14; Ezeq. 36:26; I Pedro 1:22; I Jo. 5:1, 4, 18; Ef. 2:8; Rom 10:9-11; 

Heb. 4:14; I Tess. 4:3; 5:23; Ef. 1:4; 4:11-12; 6:18; Fil. 2:12-13; I Ped. 2:2).  

Art.º CINCO (O PROPÓSITO DA GRAÇA DIVINA) – A eleição é o propósito da graça de Deus 

segundo o qual Ele regenera, santifica e glorifica o pecador arrependido e crente. É perfeitamente 

coerente com a livre escolha do homem, sendo a manifestação por excelência da soberana 

bondade de Deus, infinitamente livre, sábia, santa e imutável. Todos os verdadeiros crentes 
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estão seguros nas mãos de Deus. Aqueles que Deus aceitou em Cristo e santificou pelo seu 

Espírito, jamais cairão do seu estado de graça, sendo conservados até ao fim. (II Tim. 1:8-9; 

2:10; II Tess. 2:13-14; I Cor. 1:26-31; 4:7; Rom. 3:27; 8-28, 30; I Tess. 1:4; II Pedro 1:10-11; Fil. 

3:12; Hb 6:11; Rom. 8:28; Mat. 6:30-33; Fil. 1:6; 2:12).  

Art.º SEIS (A IGREJA) – Uma Igreja de Cristo é, segundo o Novo Testamento, um corpo local de 

crentes baptizados, identificados uns com os outros pela confissão da mesma fé e unidos por 

um mesmo pacto na comunhão do Evangelho. É uma congregação de crentes baptizados regida 

pelas leis de Cristo, que observa as suas ordenanças, pratica os seus ensinos e exerce os dons, 

direitos e privilégios de que foi investida pela Palavra divina, com o fim de espalhar o Evangelho 

até aos confins da Terra. É uma comunidade autónoma de governo democrático sob a soberania 

de Jesus Cristo. Os seus oficiais são, de acordo com o Novo Testamento, os pastores e diáconos. 

Todos os seus membros têm iguais direitos, privilégios e responsabilidades. A igreja num sentido 

geral é, segundo o Novo Testamento, o corpo de Cristo, incluindo todos os remidos de todos os 

tempos. (Actos 2:41-42; 13:23; 15:22; I Cor. 14:12; II Cor. 8:5; Fil. 1:1; I Tim. 3:1).  

Art.º SETE (O BAPTISMO E A CEIA DO SENHOR) – O baptismo cristão é a imersão do crente 

em água, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um acto de obediência que simboliza 

a sua fé no Salvador crucificado, sepultado e ressuscitado. Representa ainda que o convertido 

morreu para o pecado, tendo-se verificado o sepultamento da sua velha natureza e a sua 

ressurreição para uma nova vida em Cristo. Este acto simbólico de testemunho deve preceder a 

entrada do crente na comunhão da igreja, pois, como ordenança do Senhor, o constitui 

participante de todos os privilégios de membro e lhe dá acesso à ceia do Senhor. A ceia do 

Senhor é igualmente um acto de obediência pelo qual os membros da Igreja participam do pão 

e do vinho, comemorando juntos a morte de Jesus Cristo e apontando para 4 / 6 a sua segunda 

vinda. Esta ordenança da igreja local representa também a nossa comunhão espiritual com Ele, 

a nossa participação na sua morte e o testemunho vivo da nossa esperança. (Actos 2:41-42; 

8:36-39; Mat. 3:5-6; 28:19; Gál. 3:27-28; Rom. 6:4; Col. 2:12; Lc  22:19- 20; Mar. 14:20-26; Mat. 

26:27-30; I Cor. 11:27-30; Jo6:35).  

Art.º OITO (O DIA DO SENHOR) – O Domingo, Dia do Senhor e o primeiro da semana, é o dia 

em que o crente comemora a ressurreição de Cristo, descansando das suas actividades 

seculares. Deve ser consagrado ao exercício do culto, do testemunho e de outras formas de 

serviço espiritual, tanto público como privado. (Mat. 28:1; Mar. 16:2; Luc. 24:1; Jo. 20:1; 19; Act. 

20:7; I Cor. 16:2; Apoc. 1:10).  

Art.º NOVE (O REINO DE DEUS) – O reino de Deus inclui a sua soberania geral sobre o universo 

e sobre todos os homens que espontânea e voluntariamente O reconhecem como Rei e Senhor. 
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Todos os crentes devem orar e esforçar-se para que o reino de Deus venha em plenitude e a 

sua vontade seja feita sobre a Terra. A consumação plena do seu reino aguarda a segunda vinda 

de Jesus Cristo e o fim da era presente. (Mat. 3:2; 5:3-6; 6:9-10; 6:33; 18:1-3; 28:19; Mar. 1:14-

15; 4:27; Apoc. 5:1; Rom. 14:17).  

Art.º DEZ (OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS) – Deus, no devido tempo e a seu modo, 

conduzirá todas as coisas neste mundo ao seu adequado termo. Jesus Cristo voltará pessoal e 

visivelmente em glória, de acordo com a sua promessa. Os mortos ressuscitarão e Cristo julgará 

todos os homens com rectidão. Aqueles que persistirem na incredulidade e na impenitência 

receberão no inferno a sua eterna punição. Os salvos fruirão a bem aventurança eterna em seu 

corpo ressuscitado e glorificado, e habitarão eternamente no Céu com o Senhor. (Mat. 25:31-46; 

Lc  18:8; 23:42-43; Actos 1:7-11; Jo 3:36; 12:25-26; Salmo 10:4; I Pedro 4:7; I Cor. 6:9-10; 15:50-

58; Heb. 1:10-12; Mat. 13:37-43; Luc 14:14; Daniel 12:2; Apoc. 22:11; I Tess. 4:16-17; II Tess. 

1:6-12; Rom. 2:2-16; I Jo 4:17; Apoc. 20).  

Art.º ONZE (EVANGELIZAÇÃO E MISSÕES) – É dever e privilégio de todas as igrejas e de cada 

crente em particular, esforçarem-se por fazer discípulos em todas as nações. O novo nascimento 

do espírito do homem pelo Espírito de Deus, faz nascer nele também o amor pelos outros. O 

esforço missionário é repetida e expressamente ordenado nos ensinos de Jesus, assentando 

numa necessidade espiritual da vida regenerada. É, pois, dever de todo o filho de Deus procurar 

ganhar almas para o Salvador, através do testemunho pessoal e do uso de todos os meios 

consentâneos com o Evangelho de Cristo. (Mat. 28:19-20; Mar. 16:15; Luc. 9:1-6; 10:1; 24:46-

48; Jo14; 16; 17:11-20; Actos 1:8; 4:33; 14:21-27; I Tess. 1:6-9; II Tim. 2:1-13).  

Art.º DOZE (MORDOMIA) – Deus é a fonte de todas as bênçãos temporais e espirituais. A Ele 

devemos tudo o que somos e tudo o que possuímos: Temos, por conseguinte, uma dívida 

espiritual para com o mundo, pois somos feitos depositários do Evangelho e dispenseiros da 

graça de Deus. É nossa obrigação servi-lo com o nosso tempo. Os nossos talentos, o nosso 

amor e os nossos bens materiais, devendo reconhecer que todos estes dons nos foram confiados 

com o fim de os usarmos para a glória de Deus e ao serviço do nosso próximo. Ensinam as 

Escrituras que o crente deve contribuir para a Igreja, alegremente e com regularidade, tomando 

como base o dízimo dos seus rendimentos e cultivando a liberalidade na prática de uma 

mordomia integral, com o alvo de promover o avanço da causa do Redentor sobre a Terra. 

(Génesis 14:20; Heb. 7:1; Gén. 28:20-22; Malaq. 3:7-10; I Cor. 16:1-2; II Cor. 8-9).  

Art.º TREZE (COOPERAÇÃO) – Reconhecendo que a cooperação é um princípio claramente 

expresso nas Escrituras, o povo de Cristo deve assegurá-la da melhor maneira possível, tendo 

em vista a concretização dos grandes objectivos do Reino de Deus. As organizações de 
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cooperação, embora não tenham autoridade sobre as igrejas nelas associadas, são formadas 

para despertar, unir e coordenar as actividades que em conjunto, voluntariamente, se propões 

empreender. As igrejas devem cooperar umas com as outras no avanço da obra missionária, 

educacional e beneficente. Unidade cristã, no sentido do Novo Testamento, é harmonia espiritual 

e cooperação voluntária para os mesmos fins comuns. (Fil. 1:5; I Cor. 3:9, 8:23; 11:28; Col. 4:11; 

I Tess. 3:2; III Jo 8:1; I Tess. 1:7-10; Rom. 1:14- 15; 25-27).  

Art.º CATORZE (O CRENTE E A ORDEM SOCIAL) – Todo o crente aceita, por imperativo de 

consciência cristã, a supremacia de Cristo na sua vida e na sociedade humana. Os princípios e 

métodos usados para a promoção da sociedade e o estabelecimento da justiça entre os homens 

só podem ser verdadeira e permanentemente proveitosos, quando fundados na regeneração 

pela graça salvífica de Deus em Jesus Cristo. O crente deve esforçar-se por promover por todos 

os meios ao seu alcance os princípios da justiça social, a verdade e o amor fraternal. Deve para 

isso estar pronto a cooperar com todos os homens de boa vontade em todas as causas justas, 

cuidando sempre de agir no espírito de amor, sem comprometer a ética cristã, procurando ser 

inteiramente leal a Cristo e à sua Palavra. (Lev. 19:18; Miq. 6:8; Isa. 1:16-18; Mat. 19:19; 22:39; 

Marc. 12:31; Rom. 12:13-21; 13:8-12; Gál. 5:14; Tg 2:8; Sal. 11:7; 33:5; 45:7; Mat. 5:6, 10; 5:39-

48; Jo. 13:25).  

Art.º QUINZE (PAZ E GUERRA) – É dever de todo o cristão promover a paz entre todos os 

homens dentro dos princípios da justiça. Em harmonia com o espírito e os ensinos de Cristo, o 

crente deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para evitar ou pôr fim à guerra, ciente de 

que a verdadeira solução para os conflitos entre os homens se encontra no Evangelho. A 

necessidade suprema do mundo é a aceitação dos ensinos de Cristo em todos os sectores da 

vida dos homens e das nações e a aplicação prática da sua lei de amor. (Isa. 2:2-4; 9:6-7; Mat. 

5:9; Luc. 1:79; 2:14, 29; 10:5; Act. 10:36; Rom. 5:1; Col. 1:20; Ef. 4:3; Heb. 12:14; Rom. 12:18; 

14:19; I Col. 14:33).  

Art.º DEZASSEIS (LIBERDADE RELIGIOSA) – Deus é o único Senhor da consciência. Sendo o 

governo civil uma instituição estabelecida para promover os interesses e o bem-estar da 

sociedade humana, é nosso dever orar pelas autoridades constituídas e prestar-lhes obediência 

em todas as coisas que não sejam contrárias à vontade revelada de Deus. Deve haver inteira 

separação entre a igreja e o estado, devendo este assegurar a cada igreja protecção e inteira 

liberdade para o exercício da sua missão espiritual. Nenhum grupo eclesial ou denominação 

deve ser favorecido pelo estado, nem a igreja deve depender do poder civil para realizar a sua 

obra. Uma igreja livre num estado livre, é o ideal cristão, e isso implica a garantia do livre acesso 

a Deus por parte de todos os homens e o direito a terem e difundirem as suas crenças religiosas, 
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sem qualquer interferência por parte do poder civil. (Rom. 13:1-7; 14:9-12; Mat. 10:28; 22:21; 

23:10; Tt 3:1; I Pedro 2:13: I Tim. 2:1-8; Actos 4:18-20; 5:29; Apoc. 19:16; Salmo 2; 72) 
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Anexo 2 – Estatutos da Igreja Baptista do Montijo 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

NOME, SEDE, NATUREZA E FINS 

Art.º UM – A Associação adopta a denominação “PRIMEIRA IGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA 

DO MONTIJO”, é uma comunidade religiosa cristã evangélica que adopta, ao abrigo da Lei de 

Liberdade Religiosa, o estatuto de Igreja e durará por tempo indeterminado. 

Art.º DOIS – a Associação tem a sua sede na Rua João Pedro Iça, Número Quarenta e Quatro, 

Montijo, Freguesia de Montijo e Afonsoeiro, Concelho de Montijo. 

Art.º TRÊS – A sua natureza é Cristã, Evangélica e Baptista, estruturando-se de harmonia com 

as normas e disciplinas da religião Cristã Evangélica Baptista e sem fins lucrativos. 

Art.º QUATRO – A Associação tem por objecto social; Servir a comunidade como Igreja Baptista. 

Instruir os membros na religião cristã, difundir o Evangelho de Jesus Cristo, realizar obras de 

beneficência, culturais e educativa. 

Art.º CINCO – Para a realização dos seus fins pode a Igreja: 

a) Construir, adquirir, arrendar ou possuir por qualquer meio legal bens imóveis ou de outra 

natureza, necessários à sua instalação, dos seus departamentos, missões ou residências 

pastorais. 

b) Receber heranças, doações ou outras ofertas. 

c) Dispor, alienar e administrar livremente os seus bens nos termos em que o podem fazer 

as Associações de fim espiritual. 

d) Organizar livremente as suas atividades com a utilização de meios que lhe sejam 

adequados. 

Art.º SEIS – A Igreja é autónoma e soberana na prossecução dos seus objetivos e condução da 

sua vida interna, mas poderá para fins de cooperação, relacionar-se e associar-se com as demais 

Igrejas Baptistas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Composição 
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Art.º SETE – A Igreja compõe-se de todos os fundadores da associação e dos que, no futuro 

sejam admitidos em Assembleia Geral, por voto dos associados presentes. 

a) Podem ser admitidos como membros da Igreja todos aqueles que aceitem 

voluntariamente a sua doutrina e disciplina, indicada no Regulamento Interno e na 

Declaração de Fé da Igreja.  

Art.º OITO – Todos os membros da Igreja gozam de iguais direitos e deveres. 

a) Perderá a qualidade de membro todo aquele que o solicitar ou que a Igreja exclua, nos 

termos disciplinares do seu Regulamento Interno. 

b) Quem perder a qualidade de membro não poderá reclamar a restituição, compensação 

das contribuições ou ofertas que haja feito à Igreja. 

Art.º NOVE – A orientação espiritual da Igreja, nos termos do preceituado no novo Testamento, 

cabe ao Pastor, o qual será eleito em Assembleia Geral, prevalecendo sempre o verdadeiro 

espirito cristão. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO 

Órgãos da Associação 

Art.º DEZ – São órgãos da associação: 

a) A Assembleia Geral. 

b) A Direcção. 

c) O Conselho Fiscal. 

Art.º ONZE – A Assembleia Geral, é o órgão máximo e soberano da Igreja sendo constituída por 

todos os membros e reger-se-á pelos princípios e práticas democráticas. 

a) Salvo quando outras maiorias sejam exigidas, as deliberações da Assembleia Geral 

serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes. 

b) A Assembleia Geral reunir-se-á regularmente no primeiro mês de cada ano para 

aprovação do Orçamento e Plano de Atividades, e ainda durante o ano em reuniões 

regulares e extraordinárias de acordo com os prazos e normas estabelecidas na lei. 

c) A mesa da Assembleia Geral é constituída pelo Presidente e dois Secretários. 
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d) As assembleias gerais são realizadas na sede da Igreja, ou noutro lugar previamente 

escolhido pela Assembleia anterior, sob pena de nulidade absoluta das suas 

deliberações.  

Art.º DOZE – É da competência da Assembleia Geral: 

a) A eleição e demissão do Pastor, dos demais membros da Direcção e do Conselho Fiscal. 

b) A admissão e exclusão de membros. 

c) A aprovação e/ou a alteração da Declaração de Fé. 

d) A aprovação e/ou a alteração dos Estatutos. 

e) A aprovação do Regulamento Interno. 

f) A aquisição, construção, alienação, arrendamento e oneração de bens imóveis, 

necessários à instalação da Igreja, seus departamentos e missões, assim como 

residências pastorais. 

g) A aceitação de heranças, ofertas e doações. 

h) A dissolução da Associação e nomeação de liquidatários. 

i) A aprovação do Orçamento e Plano de Atividades e outros relatórios e projetos que lhe 

sejam apresentados pelos departamentos e comissões. 

l) A deliberação sobre todos os assuntos respeitantes à Associação que lhe foram 

apresentados pelos membros, órgãos, departamentos e comissões. 

Art.º TREZE – A Direcção é constituída pelo Presidente, também designado Pastor, um 

Secretário e o Tesoureiro eleitos em Assembleia Geral. 

a) A Associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois membros da Direcção sendo 

sempre necessária a assinatura do Presidente. 

b) O presidente tem voto de qualidade e é substituído em caso de falta, impedimento ou ausência 

pelo membro da Direcção que ele designar. 

c) Nas operações financeiras será sempre necessária a assinatura do tesoureiro, salvo se estiver 

ausente ou impedido. 

Art.º CATORZE – Compete à Direcção: 

a) Executar todas as deliberações da Assembleia Geral. 

b) Assegurar toda a administração da Igreja. 

c) Apreciar e apresentar à Assembleia Geral os planos financeiros e de atividades da Igreja. 

d) O Pastor, por inerência do seu cargo, tem a responsabilidade de arbitrar todos os 

departamentos da Igreja e moderar as assembleias. 
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Art.º QUINZE – O Conselho Fiscal é constituído por um presidente, um secretário e um vogal. 

Art.º DEZASSEIS – O Conselho Fiscal tem por competência: 

a) Examinar as contas anuais da Igreja, devendo para tal solicitar toda a documentação 

necessária às suas atribuições, apresentando sobre as mesmas um parecer à 

Assembleia Geral. 

b) Dar o seu parecer sobre qualquer assunto financeiro que lhe seja proposto pela Direcção. 

 

CAPÍTULO QUATRO 

Receitas e Património 

Art.º DEZASSETE – São receitas da Igreja as contribuições e dízimos voluntários dos seus 

membros e de outras pessoas, que serão aplicadas na prossecução dos seus fins estatutários. 

Art.º DEZOITO – O Património da Igreja é constituído por bens móveis e imóveis ou ainda por 

quaisquer valores adquiridos a título oneroso ou gratuito, e só poderá servir aos fins a que a 

Igreja se propõe, de acordo com os presentes Estatutos. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Disposições Gerais  

Art.º – DEZANOVE - Com a aprovação da cisão ou dissolução a Assembleia-Geral deliberará 

como se operará a liquidação do património social e nomeará uma comissão liquidatária entre 

os seus elementos. 

a) A dissolução só poderá ser deliberada pela Assembleia-Geral expressamente convocada 

para o efeito e mediante o voto favorável de três quartos do número de todos os seus 

membros. 

Artº VINTE – A Associação poderá criar outras organizações para melhor prossecução dos seus 

fins específicos, as quais se regerão por regulamento próprio, que não poderá contrariar os 

presentes Estatutos, e a Declaração de Fé. 
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Art.º VINTE E UM – A alteração destes Estatutos só poderá ser deliberada em Assembleia Geral 

expressamente convocada para o efeito e com votos favoráveis de três quartos do número de 

membros presentes. 

Art.º VINTE E DOIS – No que estes estatutos forem omissos regem as disposições legais 

aplicáveis e o Regulamento Interno, cuja aprovação e alteração são da competência da 

Assembleia Geral. 
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Anexo 3 – Regulamento Interno da Igreja Baptista do Montijo 

REGULAMENTO INTERNO 

A Primeira Igreja Evangélica Baptista do Montijo, com sede na Rua João Pedro Iça, Número 

Quarenta e Quatro, Freguesia do Montijo, Concelho do Montijo, Distrito de Setúbal, aprovou em 

Assembleia Geral da Igreja a 04 de Junho de 2016, o seguinte Regulamento Interno: 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

DIREÇÃO 

Art.º UM (CONSTITUIÇÃO) – A direção é constituída por Presidente, Secretário e Tesoureiro  

a) O cargo de tesoureiro não é obrigatório que seja preenchido por um Diácono. 

b) O cargo de secretário será desempenhado em acumulação com o cargo de 

secretário da mesa da Assembleia Geral por uma das pessoas eleitas em 

Assembleia.   

 

Art.º DOIS (ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE) – São atribuições do presidente: 

a) Convocar e presidir todas as Assembleias da Igreja; 

b) Assinar, com um secretário e o tesoureiro, escrituras de compra e venda e 

quaisquer documentos que possam modificar o património da Igreja; 

c) Assinar as atas das Assembleias depois de aprovadas; 

d) Zelar pela observância deste regulamento e pelo fiel cumprimento das decisões da 

Igreja. 

 

Art.º TRÊS (ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO) – São atribuições do secretário: 

a) Lavrar as atas das Assembleias, apresentá-las para aprovação em Assembleia e 

assiná-las; 

b) Manter em dia o rol de membros, expedindo e recebendo cartas de transferência, 

anotando entradas e saídas de membros; 

c) Manter em dia os livros de atas, posse, registo de casamentos, presença e outros. 

d) Assinar com o Presidente na ausência do tesoureiro, os documentos de aquisição, 

oneração ou alienação de bens.  
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Art.º QUATRO (ATRIBUIÇÕES DO TESOUREIRO) – São atribuições do tesoureiro: 

c) Receber, contabilizar e guardar os valores da igreja apresentando-lhe relatórios 

mensais e balanço anual do movimento financeiro; 

d) Abrir, movimentar, assinar junto com o Presidente, encerrar contas bancárias em 

nome da Igreja; 

e) Efetuar os pagamentos autorizados pela Igreja; 

f) Assinar com o Presidente os documentos de aquisição, oneração ou alienação de 

bens. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ASSEMBLEIAS 

Art.º CINCO (ASSEMBLEIA GERAL) – A mesa da Assembleia Geral será composta por: 

presidente e dois secretários, que darão cumprimento às deliberações da Assembleia. O 

presidente e os restantes membros serão eleitos anualmente em Assembleia Geral. 

a) Quando se entenda necessário pode ser eleito um Vice-Presidente em 

Assembleia Geral.  

Art.º SEIS (CONSTITUIÇÃO) – Para tratar de assuntos que interessam à sua vida e 

administração, a Igreja reúne-se trimestralmente em Assembleia Regular, uma vez por ano em 

Assembleia Anual e, quando necessário, em Assembleia Extraordinária. 

a) As Assembleias Regulares serão realizadas em dia e horário que a Igreja aprovar 

e serão convocadas pelo presidente ou pelo Corpo Diaconal com quinze dias de 

antecedência, sendo obrigatória a apresentação dos assuntos da agenda. A 

Assembleia Geral reunir-se-á regularmente no último mês de cada ano para eleger 

os candidatos para os cargos do ano seguinte. 

b) As Extraordinárias serão convocadas a qualquer momento, pelo Presidente ou 

órgão que o representa, sendo obrigatória a anuência antecipada, no mínimo a ½ 

(metade) dos membros da Igreja. 

c) As Assembleias Regulares, Anuais e Extraordinárias devem realizar-se com o 

quórum de ½ (metade) dos membros. 

d) A Assembleia é o órgão máximo da Igreja, sendo as suas decisões tomadas por 

maioria dos votos.  
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Art.º SETE (AGENDA) – A agenda de cada Assembleia Regular será elaborada pelo Presidente 

da mesa da Igreja.  

a) Da agenda constarão, entre outros assuntos: 

 Abertura devocional; 

 Leitura e aprovação de atas;  

 Leitura do relatório financeiro; 

 Correspondência; 

 Movimento de membros; 

 Eleições ou homologações. 

b) Nas assembleias serão observadas as regras parlamentares. 

CAPÍTULO TERCEIRO 

MINISTÉRIO PASTORAL, CORPO DIACONAL E CONSELHO DE OBREIROS 

Art.º OITO (O PASTOR) – A orientação espiritual da Igreja, bem como a direção dos cultos, 

caberá ao Pastor, que observará o que preceitua a Bíblia e os termos deste Regulamento, 

Declaração de Fé e dos Estatutos. 

a) O Pastor será eleito pela Assembleia, por pelo menos ¾ (três quartos) dos membros 

participantes; e por tempo indeterminado.  

b) Vagando o pastoreado, a Igreja nomeará uma comissão de sucessão pastoral para 

estudo do assunto e apresentação de sugestão à Assembleia. 

c) O Pastor será compensado financeiramente durante o exercício do seu ministério, 

conforme acordado entre ele e a Igreja. 

d) A ocupação do púlpito, a celebração da Ceia do Senhor, a realização de Batismos 

e outras cerimónias são prerrogativas do Pastor e é da sua responsabilidade 

convidar outros pastores ou pregadores para realizá-las. Na falta do mesmo, esta 

alínea fica sob a responsabilidade do Conselho Diaconal.  

e) São deveres do Pastor: 

 Manter a sua vida pessoal e familiar equilibrada dentro dos princípios 

bíblicos; 

 Pregar, dirigir os atos de culto, orientar os departamentos na execução das 

suas tarefas e dar assistência pastoral às famílias da Igreja; 

 Promover o crescimento espiritual da Igreja; 

 Liderar a direção na elaboração e realização dos planos da Igreja. 
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Art.º NOVE (O CORPO DIACONAL) – O Corpo Diaconal é constituído pelo Pastor, que o 

preside, e pelos Diáconos eleitos em Assembleia Geral. 

a) Os diáconos são eleitos pela Assembleia Geral, com parecer favorável do Pastor, 

por tempo indeterminado e segundo os padrões do Novo Testamento. 

b) Compete ao Corpo Diaconal: 

 Zelar em cooperação com o Pastor, pelo bem-estar espiritual     

dos membros da Igreja; 

 Auxiliar o Pastor na preparação e realização dos planos da  

Igreja; 

 Examinar os candidatos à membresia da Igreja e recomendar à  

mesma aqueles que forem dignos de serem ouvidos em  

profissão de fé pela Igreja; 

 Ajudar o Pastor em questões disciplinares. 

 

Art.º DEZ (O CONSELHO DE OBREIROS) – O Conselho de Obreiros é constituído pelo Corpo 

Diaconal, pelo Tesoureiro, e pelos Presidentes dos Departamentos da Igreja. 

 

CAPÍTULO QUARTO  

DEPARTAMENTOS 

Art.º ONZE (DEPARTAMENTOS) – Para a consecução dos seus fins, a Igreja constituirá 

departamentos a ela subordinados e que prestarão relatório de contas e das suas atividades. 

a) Os departamentos poderão ter tesouraria própria provinde de fundos angariados 

pelo departamento.  

b) A Igreja poderá aprovar em orçamento anual uma verba para cada departamento. 

A utilização dos fundos angariados e da verba aprovada pela Igreja será 

supervisionada pelo Pastor ou, na sua ausência, pelo Corpo Diaconal. 

c) É da responsabilidade do Presidente de cada departamento a convocação das 

reuniões do departamento a que preside bem como a orientação aos vários setores 

que o compõe, no que respeita a organização, funcionamento e planeamento. 

 

Art.º DOZE (NOMES) – Os departamentos da Igreja são os seguintes: 
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a) Departamento de Escola Bíblica Dominical – Educação e orientação cristã por faixa 

etária.  

b) Departamento de União de Jovens – Desenvolvimento da vida espiritual dos jovens 

da Igreja 

c) Departamento de Música – Elaboração de programa musical e louvor a Deus. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

COMISSÕES ESPECIAIS 

Art.º TREZE (CONSTITUIÇÃO) – Além dos departamentos, a Assembleia Geral poderá criar 

comissões especiais para estudar assuntos do seu interesse. A sua composição, objetivos e 

duração são definidos pela Igreja à qual prestarão serviço. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

MEMBROS 

Art.º CATORZE (REQUISITOS) – São membros da Igreja, pessoas sem distinção de sexo, idade 

ou raça, que preencha, as seguintes condições: 

a) Possuírem uma experiência pessoal de regeneração por meio da fé em Jesus 

Cristo como Salvador; 

b) Terem dado pública profissão de fé e terem sido batizados por imersão nesta ou 

em outra igreja da mesma fé e ordem; 

c) Aceitem o presente Regulamento e os Estatutos da Igreja e a Declaração de Fé 

aprovada pela Igreja; 

d) Serem recebidos pela Igreja em sessão pública; 

e) Manterem-se fiéis aos ensinos da Bíblia Sagrada na sua vida particular e pública. 

 

Art.º QUINZE (ADMISSÃO) – Serão admitidos como novos membros, somente em Assembleia 

Geral da Igreja e com direito a voto na mesma, pessoas com idade a partir dos 18 anos. O seu 

ingresso obedecerá a um dos seguintes processos, em sessão pública, por pelo menos ¾ (três 

quartos) dos membros participantes; 

a) Pública Profissão de Fé e Batismo; 
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b) Carta de transferência de outra Igreja da mesma fé e ordem; 

c) Reconciliação; 

d) Experiência cristã (só poderão ser recebidos por experiência cristã os membros 

cujas cartas de transferência não puderem ser requeridas, mas que preencham as 

condições do Art.º Catorze, Alínea (a), e com parecer favorável do Conselho 

Diaconal. 

 

Art.º DEZASSEIS (DEMISSÃO) – A saída de membros da Igreja obedecerá a um dos seguintes 

motivos: 

a) Falecimento; 

b) Concessão de carta de transferência para outra Igreja da mesma fé e ordem a 

pedido desta; 

c) Exclusão, por solicitação do interessado, por abandono ou por motivo disciplinar.  

 

Art.º DEZASETE (DIREITOS E DEVERES) – São direitos e deveres dos membros da Igreja: 

a) Assistir aos cultos regularmente; 

b) Participar em todas as Assembleias, votando e sendo votadas; 

c) Participar no crescimento espiritual da Igreja; 

d) Desempenhar os cargos e comissionamentos atribuídos; 

e) Contribuir regularmente com os dízimos e ofertas para o sustento da obra; 

f) Manter a sua disciplina cristã e aceitar a disciplina da Igreja; 

g) Participar na Ceia do Senhor. 

 

Art.º DEZOITO (DISCIPLINA) – São razões para a disciplina da Igreja: 

a) Ensino de doutrina falsa; 

b) Promover divisões entre os membros; 

c) Ausência persistente aos cultos. Um membro será considerado inativo quando 

deixa de frequentar os cultos da Igreja por um período superior a três meses, sem 

ser por motivo de saúde ou por outro motivo que o justifique; 

d) Ter uma conduta que descredibilize o testemunho cristão; 

e) Causar ofensas entre indivíduos, irmãos e/ou membros da Igreja; 

f) São métodos de disciplina: 

 Tratar do problema em privado. O método bíblico encontra-se em Mt 18:15-

17; 

 Confrontar a situação liderada pelo Conselho Diaconal; 
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 Levar o assunto à Assembleia Geral da Igreja; 

 Exclusão. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

FINANÇAS 

Art.º DEZANOVE (CONTABILIDADE) – A contabilidade da Igreja é composta por todas as 

entradas e saídas, devidamente documentadas por comprovantes rubricados e numerados, que 

estarão à disposição do Conselho Fiscal e de qualquer membro. 

Art.º VINTE (CONSELHO FISCAL) – Anualmente a Igreja elegerá um Conselho Fiscal que terá 

as seguintes atribuições: 

a) Examinar periodicamente os lançamentos contabilísticos, conferindo-os com os 

comprovantes e apresentar parecer à Assembleia Regular; 

b) Verificar a exatidão do balanço anual e dar parecer à Assembleia. 

 

CAPÍTULO OITAVO 

PATRIMÓNIO 

Art.º VINTE E UM (PATRIMÓNIO) – O património da Igreja será constituído por doações, 

legados, bens móveis e imóveis que serão sempre registados em seu nome e só poderão ser 

utilizados na consecução dos seus fins. 

Art.º VINTE E DOIS (BENS MÓVEIS) – Os bens móveis só poderão ser retirados das 

dependências da Igreja após autorização expressa do Pastor ou pelo Corpo Diaconal. 

 

CAPÍTULO NOVE 

AS ORDENANÇAS 

Art.º VINTE E TRÊS (O BATISMO) – O batismo por imersão é administrado pela igreja, sob a 

autoridade do Deus trino, aos que pela fé, já receberam a Jesus Cristo como seu Salvador e 

Senhor. Através deste ato simbólico o crente demonstra publicamente a morte do velho homem 

para o pecado e a ressurreição para uma vida nova. Pode ser batizado todo aquele que:  
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a) Seja aprovado como candidato para o batismo pelo Pastor e o Corpo Diaconal e; 

b) Professe publicamente o arrependimento do seu pecado e a sua fé em Jesus Cristo 

como seu Salvador em profissão de fé em Assembleia Geral. 

 

Art.º VINTE E QUATRO (A CEIA DO SENHOR) – A Ceia do Senhor, observada através dos 

símbolos do pão e do vinho, é uma grata lembrança de Jesus Cristo e da Sua morte vicária na 

cruz, uma abençoada segurança da Sua volta e uma jubilosa comunhão com o Cristo vivo e o 

seu povo.  

É celebrada regularmente uma vez por mês ou quantas vezes o Pastor ou o celebrante achar 

conveniente. Podem participar desta ordenança todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo 

como seu Salvador e que tenha sido batizado por imersão numa igreja da mesma fé e ordem. 

CAPÍTULO DEZ 

COOPERAÇÃO FRATERNAL 

Art.º VINTE E CINCO (COLABORAÇÃO) – Seguindo os padrões bíblicos, a Igreja é livre para 

cooperar com, e auxiliar, outras igrejas, instituições e entidades. Esta cooperação não é 

obrigatória, mas é de livre vontade e sujeito as decisões tomadas pela Igreja em suas 

Assembleias. 

 

CAPÍTULO ONZE 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.º VINTE E SEIS (ELEIÇÃO) – Somente os membros da Igreja, com direito a voto, fiéis na 

assistência aos cultos e na mordomia, poderão ser eleitos para os cargos da Igreja. 

Art.º VINTE E SETE (REVISÃO) – Este regulamento só poderá ser revisto, no todo ou em parte, 

em Assembleia Geral de cuja convocação conste expressamente: Revisão do Regulamento 

Interno, tendo como quórum ¾ (três quartos) dos membros participantes. 

Art.º VINTE E OITO – Os casos omissos serão decididos pela Igreja em Assembleia. 
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Art.º VINTE E NOVE – Este regulamento, bem como qualquer emenda a ele feito, entrará em 

vigor após a sua aprovação pela Igreja. 
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Anexo 4 – Texto Sobre a História Lido no Culto de Aniversário de Um Ano da Igreja 

Baptista do Montijo   

O Montijo é uma cidade que todos nós gostamos e apreciamos, e é aqui que Deus tem colocado 

esta igreja para a sua glória. 

A história desta igreja vai além de datas e cerimónias e atas. É uma história que começa no 

coração de Deus. Foi Deus que colocou servos seus nesta cidade para semear a Palavra de 

Deus, orar pelas almas das milhares de pessoas que vivem cá, e trabalhar para o dia que hoje 

nós celebramos.  

 Deus usou a vida de uma médica, a Doutora Quica, que fielmente testemunhava do 

evangelho para os pacientes que ela atendia no centro de saúde.  

 Deus usou a vida de dois pastores, o Pastor José Santana e o Pastor Toni, que vinham 

de longe todas as semanas por vários anos, para dirigir um estudo bíblico com um 

pequeno grupo.  

 Deus usou a vida de um casal missionário, o Pastor Evandro e Elina Batista, que 

oravam e acreditaram que um dia Deus levantasse uma igreja nesta cidade.  

 Deus usou a vida de uma igreja em Setúbal, a Igreja Evangélica Baptista de Cristo Rei, 

que deu sacrificialmente e velou muito por esta obra. Foi um ato de amor de uma igreja 

mãe para plantar esta igreja.  

 Deus usou a vida de um casal missionário, David e Sarah Booth, que chegaram em 

2010 com um coração para ajudar plantar igrejas em Portugal. 

 Deus usou a vida de várias famílias desta cidade que oravam e antecipavam pelo dia 

em que houvesse uma Igreja Baptista plantada no Montijo. 

Na altura, ninguém sabia exatamente como tudo ia desenrolar, mas Deus estava a juntar todos 

os elementos que ele queria usar. 

------------------- 

Em 2011, houve um passo definitivo na fundação desta igreja quando três famílias desta cidade 

– a família Silva, a família Balegas, e a família Miranda – começaram a reunir juntos com o Pastor 

Evandro e Elina e o Pastor David e a Sarah. Nestas reuniões e jantares, que foram em cada uma 

das casas das participantes, começamos a orar pela orientação de Deus e planear os primeiros 

passos. 

Em Setembro 2011, o Pastor David Booth iniciou os estudos bíblicos, em sua casa, realizando-

se bimensalmente, ás Sextas-Feiras. O Pastor Cassius Ribeiro e a sua famíia, juntaram-se ao 

grupo que dava os seus primeiros passos na consolidação da futura Missão Baptista do Montijo 
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(MBM). Juntaram-se aos estudos bíblicos, visitantes e várias famílias de outras Igrejas. Os 

momentos que partilhamos foram preciosos e criamos laçõs fortes.  

------------------- 

Ao longo do ano 2012, oramos por sabedoria e orientação. Além de continuar os estudos bíblicos, 

trabalhamos para alcançar mais pessoas. No verão, recebemos um grupo da Igreja Baptista de 

Tri-Cities. Estes irmãos ajudaram-nos muito ao longo da semana em que estiveram cá. Um dos 

projetos que realizamos foi o início do clube Bíblico no parque do Bairro do Esteval. Este 

ministério ainda se realiza hoje e graças a Deus, tem dado muito fruto. Fruto que está presente 

connosco hoje.  

Em Novembro 2012 deu-se inicio ao Projecto para a implantação da Primeira Igreja Baptista na 

cidade do Montijo, através de uma Parceria com a Igreja Baptista Evangélica do Cristo Rei – II 

de Setúbal, de onde nasceu a Missão Baptista no Montijo.  

------------------- 

Em 2013, acreditámos que era a vontade de Deus para avançar a obra, dar o passo de iniciar 

cultos aos domingos, e começar a funcionar como a Missão Baptista no Montijo. No início do ano 

procurámos um espaço para alugarmos e Deus providenciou o lugar perfeito. As obras de 

restauração do espaço iniciaram-se em Março, realizando-se a inauguração da Missão a 14 de 

Abril de 2013 com a presença de mais de 120 pessoas de várias Igrejas. Foi um dia de grande 

alegria que sempre vamos guardar no coração. Naquele dia, inciamos com 14 Membros 

Fundadores e 7 Coparticipantes de outras igrejas. 

No inicio o trabalho contou com a ajuda, entre outras, a Igreja Baptista do Cristo Rei, a Igreja 

Baptista da Parede, a Igreja Baptista de Loures e a Igreja Baptista de Queijas. Foi uma bênção 

tremenda ter a colaboração de tantos irmãos. 

O trabalho começou a crescer. No verão foram enviados vários jovens para os acampamentos, 

continuamos os  clubes Bíblicos, e recebemos mais um grupo de irmãos e irmãs dos E.U.A. da 

“Tricities Baptist Church”, para servirem connosco no Montijo. 

Em Julho a Igreja sofreu uma perda de dois dos seus membros Fundadores, Marcelino e Lourdes 

Carvalho, consequência dum falecimento trágico. Contudo, a graça de Deus sustentou-nos e 

forteleceu-nos. 
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Em Novembro, tivemos o nosso primeiro culto de batismo junto com a Igreja Baptista do Cristo 

Rei. Naquele dia, foi batizado o Mário Duarte, o primeiro da nossa congregação a ser batizado 

na Missão Baptista do Montijo. 

------------------- 

2014 foi um ano de crescimento e progresso. A assistência aos cultos aumentou. Começamos a 

ter muito mais crianças e jovens na igreja. As instalações sofreram vários melhoramentos, 

especialmente no espaço de culto. No verão, recebemos um grupo da Grace Church em Iowa. 

Tivemos um verão ativo de evangelismo, clubes bíblicos, acampamentos, e atividades.  

Em Agosto, celebramos um culto de batismo em que o irmão Horácio Afonso e a irmã Florbela 

Pena foram batizados.  

------------------- 

Em 2015 os membros estão cada vez mais, envolvidos na obra, servindo com os seus dons e 

talentos.  Agregaram-se mais 4 membros à Igreja, e Deus continuou a fortalecer a sua obra.  

No final do ano, a liderança e membresia da Igreja reuniu-se para planear os próximos passos 

da organização da Igreja local. Com crescimento, é preciso agir com sabedoria e em obediência 

a Deus.  

------------------- 

Em 2016, a comissão de liderança reuniu-se e construiu os seguintes documentos que foram 

aprovados por unanimidade em Assembleia Geral; Estatutos da Igreja, Regulamento Interno e 

Declaração e Fé. A escritura da Igreja, realizou-se no dia 6 de Junho. 

Ao longo deste ano, enviámos 25 jovens e crianças para os acampamentos de verão. 

Recebemos dois grupos de irmãos e irmãs dos E.U.A. da “Tricities Baptist Church”, e da “Grace 

Bible Church” para servirem connosco no Montijo.  

Onde estamos hoje? Financeiramente a Igreja está saudável, conseguindo superar e honrar os 

seus compromissos mensais. Temos cerca de 20 jovens e crianças inseridos em vários 

Ministérios da Igreja. 

A assistência média aos cultos semanais é de 35 pessoas. Mais de 20 pessoas estão envolvidas 

em alguma capacidade em servir na igreja. Temos uma boa estrutura, e temos uma visão para 

o futuro.  
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Hoje, damos graças a Deus pelo sacrifício e a contribuição de todos que deram das suas vidas 

e dos seus recursos para levar-nos a este ponto. Verdadeiramente, Deus tem usado a vida de 

centenas, ou até milhares de pessoas, para hoje podermos inaugurar a Igreja Baptista do Montijo. 

Dizemos do fundo do coração, “Deus, grandes coisas tens feito.” Hoje, o nosso desejo é de 

celebrar a bondade de Deus e consagrar-nos a obra que Deus tem por nós como igreja. A Deus 

toda a glória! 
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Anexo 5 – Resumo da movimentação financeira da Igreja Baptista do Montijo nos últimos 

três anos apresentado pelo Tesoureiro na Assembleia de 14 de janeiro de 2018

 


