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Plantar &Crescer 
Implementação do P&C 

Aula 01: "Implementação em sua cidade e estado" 

Rev. Mark Shutes. Traduzido por Juliany Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Formular um plano para usar os princípios do Curso 1 

Série 1 do Plantar e Crescer (formalmente o Curso 1A), 

tanto para inauguração de um novo trabalho quanto 

para fazer crescer uma igreja já estabelecida. 

 

 

Nota: Os prazos e números usados nesta lição são 

considerados razoáveis para a maioria dos ambientes de 

treinamento. No entanto, alguns trabalhos podem desejar usar 

uma programação mais folgada ou mais apertada, como 

determinado pela Diretoria de Educação. Há um exemplo de 

programação de treinamento no manual Criando o P&C. 

 

Aplicando esta estratégia à uma igreja 

preestabelecida. 

Como mencionado anteriormente na lição 10.192.03 do P&C: 

"Ciclo de crescimento da Igreja", você pode seguir os quatro 

passos e observar a igreja através deles para descobrir onde 

todos devem estar e o que houve de errado na estrutura 

anterior. 

Ciclo de crescimento da Igreja (Quatro princípios 

bíblicos básicos) 

 Passo 1: Evangelizar e realizar Estudos Bíblicos 

o Semear 

 Passo 2: Firmar o novo convertido na Palavra e no 

Espírito 

o Arraigados e firmados na Palavra de Deus 

 Passo 3: Preparar o novo convertido para ser um 

ganhador de almas 

o Treinar líderes 

 Passo 4: Empoderar o líder para ser um ganhador de 

almas 

o A multiplicação de um só em várias pessoas. 

 



Plantar & Crescer  Global  Página 2 

Aula 10.108.01: Implementação em sua cidade e estado 

NOTAS: 
Segue um exemplo de como trabalhar em uma igreja 

com 100 pessoas. Este é um exemplo real que o Reverendo 

Mark Shutes praticou com muitos pastores em diferentes 

nações no mundo. 

Pergunta: "Quantas pessoas vão à sua igreja?" 

Resposta: "Cerca de 100 pessoas". 

Pergunta: "Quantas delas participam dos estudos bíblicos?" 

A resposta é geralmente a mesma para um grupo de 100 

pessoas. 

Resposta: "Cerca de 5 pessoas". 

Na maioria das vezes o pastor é quem está dando os 5 estudos 

bíblicos. 

Então escrevemos: 

Grupo 1, Estudos bíblicos: 5 pessoas 

Pergunta: "Quantas pessoas estão envolvidas ativamente no 

ministério?" 

A resposta é sempre a mesma: "Entre 4 a 6 pessoas". 

Grupo 4, Ministério ativo: 6 pessoas 

Próxima pergunta: "Quantas pessoas estão em treinamento de  

liderança?" 

A resposta é sempre a mesma: "Entre 3 a 5 pessoas". 

Grupo 3, Treinamento de liderança: 5 pessoas 

Some o número de dos grupos 1, 3 e 4, isso dá 16 

pessoas. 

Então nós escrevemos: 

Grupo 2: 84 pessoas 

Isso significa que 84 pessoas estão envolvidas no 

treinamento para novos convertidos ou em uma rotina. 

Aqui está a estratégia básica que irá ajudar esta igreja. 

Presumimos que entre os 84 há crianças e idosos que não 

estarão aptos a fazer evangelismo. Logo, descontamos 1/3 dos 

84, agora temos 56 pessoas com quem nós podemos 

trabalhar. Assim, vamos arredondar para 50 pessoas em caso 

de erro. Vamos pensar que destas 50 pessoas haverão 25 

pessoas fortes e 25 fracas. Deixaremos estas pessoas 

trabalharem juntas e enviaremos duplas. Agora teremos 25 

equipes de 2 integrantes. 

Estas 50 pessoas são inseridas no Passo 3 (ou Curso 1, 

série 1: formalmente o Curso 1A), e depois de treiná-las as 

enviamos para o Passo 4 (ou Curso 1, série 2: formalmente o 

Curso 1B). Eles saem de dois em dois para ganharem 10 

pessoas, dentro de 2 meses possuem o potencial de 

alcançarem 250 novas pessoas. 
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NOTAS: 
Sabemos que no findar de 6 semanas ou dois meses de 

Estudos Bíblicos (Passo 1) é realizado o Encontro em prol do 

Espírito Santo para que estas 250 pessoas sejam batizadas em 

nome de Jesus e recebam o Espírito Santo. Depois eles são 

alocados em grupos domiciliares para se firmarem para o 

Passo 2. A partir daí alguns serão capacitados para ir ao Passo 

3. Dos 250, reduza em 1/3, o que dará o equivalente a 166, 

arredonde para 160 pessoas, este é o número que 

provavelmente irá para o Passo 3 (ou Curso 1, Série 1, ou seja, 

o Curso 1A). 

Agora temos 80 duplas. Eles alcançarão em torno de 800 

novas pessoas. 

Fizemos cálculos considerando que dentro destas novas 

pessoas há idosos e crianças. Entretanto, você pode começar a 

ter uma imagem do que pode ser feito em dois anos a partir de 

um grupo de 100 pessoas. Em apenas dois anos, o grupo que 

era 100 se tornou em um exército de mais de 800 pessoas. 

Não há mais frequentadores, mas sim uma assembléia 

preparada para um propósito. 

Avaliando sua igreja 

 Descubra onde está cada um em sua igreja. 

o Localize as pessoas em um dos quatro ciclos; 

Estudos Bíblicos, Treinamento de novos 

convertidos, Treinamento de liderança e 

Líderes ativos. 

o Todos os membros ativos e líderes devem 

passar pelo Curso 1 para obter um completo 

entendimento deste tão importante ciclo de 

crescimento da Igreja. 

Crie a sua estrutura 

 Crie sua estrutura básica a partir  da estrutura de 

Israel. 

o Bispo/Supervisor da Igreja. 

o Diretor Administrativo. 

o Diretor Financeiro. 

o Diretor de Evangelismo (mão direita). 

o Diretor de Educação (mão esquerda). 

o Coordenadores Seccionais (confiáveis para um 

território). 

o Chefe sobre 1.000. 

o Chefe sobre 100. 

o Chefe sobre 50. 

o Chefe sobre 10. 
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NOTAS: 
 Deve ser também entendido que você 

provavelmente não terá uma estrutura 

grande. Mas, você poderá começar com 

os Diretores, Coordenadores seccionais e 

chefes sobre 10 ou chefes sobre 50. 

 Em alguns casos instalamos um 

Coordenador Seccional/Chefe sobre 10, e 

no ano seguinte o Coordenador terá 

chefes sobre 10 sobre seu comando, 

ele/ela tomará a liderança sem ter sido 

chefe. 

Dividindo sua cidade/território 

 Cada cidade já está dividida em fronteiras 

governamentais. Dentro de cada uma dessas 

fronteiras, Satanás criou uma estrutura e um espírito 

dominante/territorial. Assim como Deus enviou 

Josué na terra prometida para conquistar e dividir a 

terra, devemos também dividir e conquistar uma 

cidade com precisão estratégica. 

o Por exemplo, a cidade de Riga -Letônia tem 

seis regiões, cada região tem várias 

seções/divisões/zonas. Uma das regiões de 

Riga tem 13 seções/alas/ zonas nela. 

o Depois de dividir a sua cidade em limites 

governamentais, você precisa estabelecer um 

coordenador seccional sobre cada uma delas. 

O coordenador seccional, sob seu cuidado, 

começará a fazer planos para inaugurar um 

grupo domiciliar em cada parte de seu 

território. Este território continuará a ser 

dividido a medida em que se trabalha dentro 

das regiões, seções, e até vizinhanças, etc. até 

que cada área de sua cidade tenha uma 

oportunidade de se achegar a Deus. 

Aplicando o ciclo de crescimento da Igreja 

 Depois de ter passado pelos passos de avaliação e 

estruturação de sua igreja e de divisão de sua 

cidade em territórios, lance o Curso 1. A equipe 

começará a se formar e após a conclusão do Curso 1 

Série 1 (isto é, Curso 1A), eles criarão grupos de 

oração e jejum pela cidade combinados com 

caminhadas de oração, etc 

 Depois disso, o Curso 1 Série 1 (Curso 1A) terá 

executado táticas de evangelismo em que Deus 

automaticamente abrirá portas para eles 

alcançarem novas pessoas. Durante este tempo de 
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NOTAS: 
evangelismo, a equipe é enviada para o Curso 1 

Série 2 (ou seja, Curso 1B). 

 Após aproximadamente 12 semanas ( dependendo 

da velocidade de treinamento e programação de 

evangelismo), será o momento de fazer o Encontro 

em prol do Espírito Santo, formar novos grupos 

domiciliares em cada região em que foi feito 

evangelismo e onde houver um Coordenador 

Seccional. 

 Este é apenas um resumo, no entanto, a medida que 

você for estudando e continuar a implantar os ciclos 

de crescimento da igreja, verá um avivamento 

contínuo por toda a cidade. 

Aplicando a estratégia a um território onde não há 

igreja 

Dividindo sua cidade/território 

 Avalie o território e o divida em seus limites 

governamentais. Ore sobre cada território e o 

mapeie espiritualmente, descubra onde Deus quer 

que você trabalhe primeiro. 

Aplicando o ciclo de crescimento da Igreja 

 Depois que o Senhor tiver mostrado em qual 

território iniciar, jejue por 7 dias fazendo também as 

caminhadas de oração. 

 Depois dos sete dias de jejum, inicie com as táticas 

de evangelismo. Você pode orar a Deus para que Ele 

te dê 10 pessoas. Depois de ministrar a estas 

pessoas os Estudos Bíblicos, dentro de 12 semanas 

você poderá fazer um Encontro em prol do Espírito 

Santo. Na maioria dos casos é recomendado que 

você convide uma equipe para te ajudar com isto, 

seja o pregador principal e ajude com as 

necessidades do altar. 

 Depois do Encontro em prol pelo Espírito Santo, 

inaugure um Grupo Domiciliar. Agora você começará 

a firmar estas novas pessoas com o discipulado, 

depois de cerca de 18 semanas eles estarão prontos 

para iniciarem o Curso 1 do Plantar & Crescer. 

Planeje ter de 6 a 10 pessoas novas que estejam 

prontas para ir ao Curso 1. 

 Crie sua estrutura e siga o exemplo básico de 

"Aplicar esta estratégia em uma igreja já formada". 

 Depois de passar pelo Curso 1 Série 1( Curso 1A), a 

equipe nova estará pronta para ser lançada para 

evangelismo. Eles serão enviados em duplas para 

jejuar e orar por sete dias pelo território que você 
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NOTAS: 
delegar. Alguns de sua equipe podem ter um 

emprego secular, não sendo possível para eles 

jejuarem por sete dias, ao invés disso, eles podem 

jejuar dois dias inteiros e os outro cinco jejuarem 

uma refeição por dia. Fazendo assim, você pode 

fazer com que todos os dias sejam cobertos com 

jejum. Cada um fará as suas caminhadas em seu 

território todos os dias. 

 Depois dos sete dias de jejum, inicie com as táticas 

de evangelismo. Você pode orar a Deus para que Ele 

te dê 10 pessoas. Depois de ministrar a estas 

pessoas os Estudos Bíblicos, dentro de 12 semanas 

você poderá fazer um Encontro em prol do Espírito 

Santo. Esta equipe tem o potencial para ganhar 30 

novas pessoas para o Senhor. Pode parecer um 

pouco lento o processo. Porém será um crescimento 

contínuo e planejado. Sua equipe será capaz de 

cuidar apropriadamente das pessoas novas que 

virão. 

Conclusão 

 Você verá que é bem prático e estratégico depois de 

passar por estes Princípios Bíblicos. 

 Jesus treinou Seus 12 discípulos e os reuniu em 

Jerusalém, e quando eles se juntaram, já eram 120 

pessoas. Parece um grupo pequeno após todo o 

trabalho que levou, mas se cada um dos discípulos 

treinados  puderam levar 10 pessoas , então você já 

tem 120. 

 Veja o que Deus fez com os 120. Ele realizou o Dia de 

Pentecostes quando havia pessoas de todas as partes 

do mundo conhecido até então em Jerusalém, e naquele 

mesmo dia 3.000 mil almas foram acrescentadas à 

igreja. Alguns ficaram em Jerusalém (eles eram de 

Jerusalém), contudo, aqueles que eram de outras partes 

levaram esta mensagem de volta às suas casas, e a 

Palavra de Deus continuou a ser espalhada. 

 Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e 

Seus pensamentos mais altos que os nossos 

pensamentos. Quando começarmos a montar o exército 

de Deus, Ele começará a trabalhar de uma maneira 

extraordinária. Logo, se não estivermos preparados para 

receber novas pessoas, Ele não irá trazê-las. Nós 

continuaremos a vagar pelo deserto buscando por 

sinais, maravilhas e avivamento. 

 O avivamento está aqui e agora, vamos nos levantar, 

tomar posse e preparar o caminho para o Senhor para 
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NOTAS: 
que Ele possa sacudir o nosso mundo com Sua glória e 

poder. 

 

 

 

GABARITO:   B, A, B, D, C  
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

I. Aplicando esta estratégia à uma igreja preestabelecida. 

 

A. Avaliando sua igreja. 

 

1. Descubra onde está cada um em sua igreja. 

 

a. Localize as pessoas em um dos quatro ciclos; 

Estudos Bíblicos, Treinamento de novos 

convertidos, Treinamento de liderança e Líderes 

ativos. 

 

b. Todos os membros ativos e líderes devem passar 

pelo Curso 1 para obter um completo 

entendimento deste tão importante ciclo de 

crescimento da Igreja. 

 

B. Crie a sua estrutura. 

 

1. Crie sua estrutura básica a partir  da estrutura de 

Israel. 

 

a. Bispo/Supervisor da Igreja. 

b. Diretor Administrativo. 

c. Diretor Financeiro. 

d. Diretor de Evangelismo (mão direita). 

e. Diretor de Educação (mão esquerda). 

f. Coordenadores Seccionais (confiáveis para um 

território). 

g. Chefe sobre 1.000. 

h. Chefe sobre 100. 

i. Chefe sobre 50. 

j. Chefe sobre 10. 

 

C. Dividindo sua cidade/território. 

 

1. Cada cidade já está dividida em fronteiras 

governamentais. Dentro de cada uma dessas 

fronteiras, Satanás criou uma estrutura e um espírito 

dominante/territorial. Assim como Deus enviou 

Josué na terra prometida para conquistar e dividir a 

terra, devemos também dividir e conquistar uma 

cidade com precisão estratégica. 

 

D. Aplicando o ciclo de crescimento da Igreja 
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NOTAS: 
1. Depois de ter passado pelos passos de avaliação e 

estruturação de sua igreja e de divisão de sua 

cidade em territórios, lance o Curso 1. A equipe 

começará a se formar e após a conclusão do Curso 1 

Série 1 (isto é, Curso 1A), eles criarão grupos de 

oração e jejum pela cidade combinados com 

caminhadas de oração, etc 

 

2. Depois disso, o Curso 1 Série 1 (Curso 1A) terá feito 

táticas de evangelismo em que Deus 

automaticamente abrirá portas para eles 

alcançarem novas pessoas. Durante este tempo de 

evangelismo, a equipe é enviada para o Curso 1 

Série 2 (ou seja, Curso 1B). 

 

3. Após aproximadamente 12 semanas (dependendo 

da velocidade de treinamento e programação de 

evangelismo), será o momento de fazer o Encontro 

em prol do Espírito Santo, formar novos grupos 

domiciliares em cada região em que foi feito 

evangelismo e onde houver um Coordenador 

Seccional. 

 

II. Aplicando a estratégia a um território onde não há igreja 

 

A. Dividindo sua cidade/território. 

 

1. Avalie o território e o divida em seus limites 

governamentais. Ore sobre cada território e o 

mapeie espiritualmente, descubra onde Deus quer 

que você trabalhe primeiro. 

 

B. Aplicando o ciclo de crescimento da Igreja. 

 

1. Depois que o Senhor tiver mostrado em qual 

território iniciar, jejue por 7 dias fazendo também as 

caminhadas de oração. 

 

2. Depois dos sete dias de jejum, inicie com as táticas 

de evangelismo. 

 

3. Depois do Encontro em prol pelo Espírito Santo, 

inaugure um Grupo Domiciliar. 

 

4. Crie sua estrutura e siga o exemplo básico de 

"Aplicar esta estratégia em uma igreja já formada". 

 

5. Depois de passar pelo Curso 1 Série 1( Curso 1A), a 

equipe nova estará pronta para ser lançada para 
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NOTAS: 
evangelismo. Eles serão enviados em duplas para 

jejuar e orar por sete dias pelo território que você 

delegar. 

 

6. Depois dos sete dias de jejum, inicie com as táticas 

de evangelismo. Você pode orar a Deus para que Ele 

te dê 10 pessoas. 

 

III. Conclusão 

 

A. Você verá que é bem prático e estratégico depois de 

passar por estes Princípios Bíblicos. 

 

B. Jesus treinou Seus 12 discípulos e os reuniu em 

Jerusalém, e quando eles se juntaram, já estavam em 

120 pessoas. 

 

C. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e 

Seus pensamentos mais altos que os nossos 

pensamentos. 

 

D. O avivamento está aqui e agora, vamos nos levantar, 

tomar posse e preparar o caminho para o Senhor para 

que Ele possa sacudir o nosso mundo com Sua glória e 

poder. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

1. Ao aplicar o P&C à uma igreja preestabelecida: O primeiro 

passo é... 

a. Dividir sua cidade/território. 

b. Avaliar sua igreja. 

c. Criar a sua estrutura. 

d. Aplicar o ciclo de crescimento da Igreja. 

 

2. Ao aplicar o P&C a um território onde não há igreja: O 

primeiro passo é... 

a. Dividir sua cidade/território. 

b. Avaliar sua igreja. 

c. Criar sua estrutura. 

d. Aplicar o ciclo de crescimento da Igreja. 

 

3. Quando aplicar o P&C à uma igreja preestabelecida: O 

Curso 1 do P&C, Série 2 (ou seja, o Curso 1B) é ensinado... 

a. Antes da equipe começar a evangelizar. 

b. Durante o tempo de evangelismo. 

c. Depois do Encontro em prol pelo Espírito Santo. 

d. Aos novos convertidos. 

 

4. Ao aplicar o P&C a um território onde não há igreja: O 

segundo passo é... 

a. Dividir sua cidade/território. 

b. Avaliar sua igreja. 

c. Criar sua estrutura. 

d. Aplicar o ciclo de crescimento da Igreja. 

 

5. Ao aplicar o P&C à uma igreja preestabelecida: O segundo 

passo é... 

a. Dividir sua cidade/território. 

b. Avaliar sua igreja. 

c. Criar sua estrutura. 

d. Aplicar o ciclo de crescimento da Igreja. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


