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Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos-principais: 

 É importante ter uma estrutura bem organizada, de 

modo que: 

1. O corpo cresça corretamente. 

2. Cada parte do corpo possa trabalhar junta. 

3. O corpo seja eficiente em ganhar almas perdidas 

 Estrutura organizacional de Deus se assemelha a uma 

operação militar. 

 O plantar e crescer se aplica a uma estrutura bíblica 

para o nosso tempo. 

 

 

Qual é o significado da Estrutura da Igreja? A Igreja é o 

Corpo de Cristo tendo muitos membros, e cada um tem o seu 

lugar no corpo. 

 

1 Coríntios 12:12-27 (NTLH).  "Cristo é como um corpo, o 

qual tem muitas partes, mesmo sendo muitas, formam um só 

corpo. Assim, também, todos nós, judeus e não judeus, 

escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para 

formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo 

Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de 

muitas. Se o pé disser: "Já que não sou mão, não sou do 

corpo", nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: 

"Já que não sou olho, não sou do corpo", nem por isso deixa de 

ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos 

ouvir? E, se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos 

cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo 

conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não 

existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só 

corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: "Eu não 

preciso de você" E a cabeça não pode dizer para os pés: "Não 

preciso de vocês". O fato é que as partes do corpo que 

parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E 

aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos 

com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem 

um cuidado especial que as outras partes mais bonitas não 

precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra 

as partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no 

corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas 

pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras 
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sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram 

com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é 

uma parte desse corpo. 

 

Portanto, nós não precisamos ter uma igreja; nós 

precisamos ser A Igreja. A Igreja é o Corpo de Cristo. Fomos 

comprados com o mais precioso sangue de Jesus Cristo e 

batizados nos mais precioso Corpo pelo Seu Espírito. Todos nós 

temos um lugar no corpo. 

Entretanto, quando um de nós fracassa ou se machuca, nós 

não nos regozijamos nisso; isso não é uma competição, nós 

estamos todos juntos. Nós precisamos cuidar um do outro, 

edificar um ao outro, ajudar um ao outro e cumprir as metas 

que estão adiante de nós. Juntos teremos sucesso ou juntos 

fracassaremos. 

 

Vamos dar uma olhada na estrutura apresentada no 

Antigo Testamento em 

Êxodo 18:13-26  (KJA) 

 

"No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as 

questões do povo; e as pessoas estavam em pé diante de 

Moisés desde a manha até o entardecer. O sogro de Moisés, 

observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que 

o procurava, questionou: "Que é isso que fazes com o povo? 

Por que te assentas sozinho, e todo o povo está em pé diante 

de ti, desde a manha até pôr do sol?". 
 

Replicou Moisés ao sogro: "É porque o povo vem a mim 

para consultar a Deus. Quando têm uma questão, vêm a mim. 

Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e 

as leis de Deus!" 
 

O sogro de Moisés lhe sugeriu: "Não é bom o que 

fazes!" Certamente em breve ficareis exaustos, porquanto esta 

tarefa é sobremodo pesada para ti; não será possível realizá-lo 

sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que 

Deus esteja contigo: representa o teu povo diante de Deus, e 

introduza suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e 

as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes 

que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens 

capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e 

inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 

mil, chefes de cem, chefes de cinqüenta e chefes de dez. Eles 

julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa 

trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles 

mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo será mais 

leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e 

levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa 
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maneira Deus te instruir, poderás então suportar as 

dificuldades, e todo este povo voltará para suas habitações 

satisfeitos!" 

Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como 

ele havia sugerido. Selecionou homens capazes de todo o 

povo: chefes de grupos de mil pessoas, de cem, de cinqüenta e 

de dez. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes 

do povo. As questões difíceis levavam para Moisés; todas as 

mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. 

 

Em Deuteronômio 1:9-18 (KJA), Moisés reitera como ele 

escolheu os líderes: "Naquele tempo vos afirmei: Sozinho, não 

sou capaz de conduzi-vos. O Eterno, vosso Deus, vos 

multiplicou e eis que hoje sois tao numerosos como as estrelas 

do céu! Que Deus dos vossos pais, vos multiplique mil vezes 

mais, e vos abençoe, conforme vos prometeu! Como poderia 

eu, sozinho, levar vossas cargas, vossos problemas, vossas 

questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e 

competentes, para cada uma das vossas tribos, e eu os 

constituirei vossos chefes! Então, vós me respondestes: 'O que 

propões é bom e útil! Assim, convoquei os chefes das tribos, 

homens sábios e experientes e os designei para chefes de mil, 

de cem, de cinqüenta e de dez, além dos oficiais, escribas, 

para cada tribo. 

 

Naquela ocasião ordenei aos vossos juízes: Ouvireis 

vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu 

irmão, ou o estrangeiro que habita com ele.  Não façais 

acepção de pessoas no julgamento: ouvireis de igual modo o 

pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é 

de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, vós a dirigireis a 

mim, para que e u a ouça!' E, assim, naquela época eu vos dei 

orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. 

Estrutura do Antigo Testamento 

 Supervisor (Moisés). 

 Homens de suporte para o compartilhamento do peso ( 

Nadabe e Abiú). 

 Mão direita militar (Josué). 

 Mão esquerda do ministério (Arão). 

 70 Anciãos (composto de 12 príncipes ou oficiais e alguns 

dos juízes). 

 12 Príncipes ou oficiais. 

 Chefes/Juízes de 1000. 

 Chefes/Juízes de 100. 

 Chefes/Juízes de 50. 
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Estrutura básica de Deus 
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A estrutura de Deus é bastante militar.  

 

"Então, olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de 

mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e 

Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com 

justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua 

cabeça há muitas coroas e um Nome escrito que somente Ele 

conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e 

seu Nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, 

vestidos de linho fino, alvo puro, montados em cavalos 

brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com 

ela as nações. Ele as regera com cetro de ferro; e Ele mesmo é 

o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo- 

Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome:  

REIS DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES” (Apocalipse 19:11-

16, KJA). 

Comentário de Matthew Henry:  

 "I. A descrição do grande Comandante. 1. Pelo assento 

de seu império, isto é, o céu; Seu trono está lá, e seu poder e 

autoridade são celestiais e divinos. 2. Seu equipamento: Ele é 

novamente descrito estando sentado em um cavalo branco, a 

fim de mostrar a eqüidade da causa e a certeza do sucesso. 3. 

Seus atributos: Ele é Fiel e Verdadeiro a sua aliança e 

promessa, ele é justo em todos os procedimentos judiciais e 

militares, Ele conhece a fundo toda a força e os estratagemas 

de seus inimigos, Ele tem um grande e extenso domínio, muitas 

coroas, pois Ele é Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. 4. Sua 

armadura; um manto embebido em sangue, que possui o seu 

próprio sangue, pelo qual ele adquiriu este poder intercessor, 

ou o sangue de seus inimigos, sobre quem ele sempre 

prevaleceu. 5. Seu nome: A Palavra de Deus, um nome que 

ninguém conhece plenamente por si só, mas apenas sabemos 

que a Palavra era Deus manifesto na carne; mas suas 

perfeições são incompreensíveis para qualquer criatura. 

 

II. O exército que ele comanda (v. 14), um grande exército, 

composto de muitos exércitos; anjos e santos seguidores, se 

assemelhava a Ele, com sua armadura de pureza e retidão com 

os escolhidos, chamados, e fiéis. 

 

III. As armas da sua guerra, Uma afiada espada saindo de sua 

boca (v. 15), com a qual ele fere as nações, a ameaças da 

palavra escrita, que agora Ele está executando, ou melhor, sua 

palavra de comando convidando seus seguidores a tomar uma 

justa vingança sobre os seus e seus inimigos, agora são postos 

no lagar da ira de Deus, a fim de serem pisados por Ele. 
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IV. A bandeira de Sua autoridade, o seu escudo de armas- um 

nome escrito na sua veste e coxa, Rei dos reis e Senhor dos 

senhores, afirmando sua autoridade e poder, a causa do 

conflito, v. 16". 

 

Você pode notar que Ele possui exércitos que O seguem. 

Este é um fato muito importante. De acordo com o exército dos 

Estados Unidos, um exército compõe-se de cerca de 100.000 

soldados e oficiais. O Senhor tem exércitos. Em outras 

palavras, o Senhor tem uma ordem definida; Ele é muito 

organizado, e todos tem um lugar. 

 

Por que a estrutura é tão importante? Sem uma 

organização, a ordem e a estrutura não podem ser alcançadas. 

Se um sistema se baseia na eficiência para funcionar e, esta 

não é alcançada, o caos prevalecerá, e o sistema quebrará. 

Não tem como medir a importância para o sucesso de qualquer 

grupo que esteja tentando trabalhar rumo a um único objetivo. 

Importância da Estrutura Organizacional  

A estrutura organizacional envolve como uma empresa 

se organiza, classifica e delega tarefas para atingir uma meta 

específica. A estrutura organizacional de uma empresa 

determina a forma como as decisões da empresa são tomadas 

e implementadas em todos os níveis da empresa. 

 

"Assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e 

mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra 

do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até 

que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do 

Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida 

da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não 

sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro 

por ondas teológicas , nem jogados para cá e para lá por todo 

vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que 

induzem os incautos ao erro.Longe disso, seguindo a verdade 

em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 

Dele todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as 

juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em 

que cada parte realiza a sua função. Como devem agir os 

crentes." (Efésios 4:11-16, KJA). 

 

Como um exemplo de estrutura organizacional, vamos 

olhar para a organização do exército dos Estados Unidos. 
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Esta estrutura é quase uma réplica exata da estrutura da Igreja 

do Antigo Testamento. Se o exército dos Estados Unidos não foi 

organizado e partisse para a batalha, e se todo mundo fizesse o que 

era reto aos seus próprios olhos, haveria o caos. 

 

É a mesma coisa com a Igreja: estamos em uma batalha pelas 

almas dos homens, mulheres e crianças. Se nós não formos 

organizados e estruturados, não poderemos crescer, e não seremos 

bem sucedidos. 

Uma fábrica vai utilizar a mesma estrutura básica do exército 

americano. Eles não têm 100 trabalhadores todos no nível. Eles têm 

dez trabalhadores e um supervisor, e assim sucessivamente. Olhe 
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para as escolas; eles têm uma estrutura muito semelhante. Deus 

abençoe esta estrutura, e se você usá-lo, você será bem sucedido. 

 

Vejamos a aplicação básica da estrutura do antigo testamento 

implementada na estrutura de nosso tempo. 

 

 

Explicação do corpo 

 "...Longe disso, seguindo a verdade em amor, 

cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 

Dele todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de rodas 

as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na 

medida em que cada parte realiza a sua função. Como 

devem agir os crentes." (Efésios 4:15-16, KJA). 

 "Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e 

possui muitos membros, e todos os membros do corpo, 

ainda que muitos constituam um só organismo, assim 

também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos 

batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só 

corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer 

livres; e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 

Porque também o corpo não é constituído de apenas 

um membro, mas de muitos" (1 Coríntios 12:12-14, 

KJA). 

Membros do Corpo (Plantar e crescer) 

 Bispo/Supervisor 

o O supervisor do Corpo de Cristo, sob as diretrizes 

de Cristo. Esta parte do corpo é composta pelos 

olhos (visão de Deus), os ouvidos para ouvir 
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(Deus), e a boca (a voz de Deus). O propósito 

deste membro é propiciar a visão e a supervisão 

da igreja de acordo com Atos 20:28 e Ezequiel 

33:6-7. 

 Diretor Administrativo: 

o Sua função é auxiliar o bispo com as 

responsabilidades administrativas da igreja. 

 

 Diretor de Evangelismo: 

o Sua função é supervisionar os esforços de 

evangelização e alcançar novos territórios. 

 

 Diretor Educacional: 

o Sua função é supervisionar os programas de 

treinamento e educação da igreja. 

 

 Diretor Financeiro: 

o Sua função é proporcionar a gestão do 

orçamento da igreja e das atividades financeiras. 

 

 Coordenadores Seccionais 

o Dando movimento ao corpo; eles são o poder de 

Deus chegando a novos territórios caminhando 

(preparação do evangelho da paz) em 

determinadas áreas para a tomada de território. 

Eles também fazem a supervisão de seus 

territórios sob a autoridade e direção do bispo. 

 

 Chefes sobre 10, 50, 100, e 1000 

o Trazer estabilidade enquanto o corpo se desloca 

para um novo território. Eles dão assistência, 

discipulado, e pastoreado dos crentes e 

agrupadores. 

 Agrupadores 

o Os pés do corpo, evangelizando e levando o 

Evangelho da paz para o mundo, de acordo com 

Atos 1:8 e Marcos 16:20. 

Nota: Consulte as descrições dos cargos no apêndice do 

Criando o P&C um manual para obter informações 

detalhadas sobre cada membro. 

Comissões, equipes e seus propósitos 

 Comissão Executiva: 

o Presidente: Bispo/Supervisor. 

o Membros: Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, 

Diretor de evangelismo, e Diretor Educacional. 
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o Finalidade: Exercer as responsabilidades 

administrativas gerais sobre o trabalho da Igreja, 

conectando a visão e direção de Deus com a ação 

realizada pelo corpo. 

 

 Conselho de Anciãos 

o Presidente: Bispo/Supervisor. 

o Membros: Comissão Executiva e coordenadores 

seccionais. 

o Finalidade: Supervisionar a vida espiritual da 

Congregação e de cada um dos seus membros. O 

conselho de anciãos é o núcleo da estrutura, unindo 

tudo e fazendo com que as atividades tomem 

andamento. Esta é a área sensível do ministério. 

 

 Comissão dos Coordenadores: Seccionais: 

o Presidente: Coordenador Seccional. 

o Membros: Chefes sob liderança. 

o Finalidade: Auxiliar o coordenador seccional na 

supervisão da vida espiritual da Congregação e na 

expansão do reino de Deus na Seção/Território. Isto 

garante que o movimento na secção/Território está 

em consonância com a direção geral do corpo (é 

uma ligação entre o Evangelho e as funções básicas 

do corpo). 

 

 Reunião da equipe de chefes supervisores: 

o Presidente: Chefe Supervisor. 

o Membros: Chefes sob liderança. 

o Finalidade: Auxiliar o coordenador seccional na 

supervisão da vida espiritual da Congregação e na 

expansão do reino de Deus na Seção/Território. 

 

 Reunião da equipe de chefes: 

o Presidente: Chefe. 

o Membros: Agrupadores. 

o Finalidade: Ajudar o chefe na avaliação do 

desenvolvimento e a manutenção da prestação 

de contas daqueles que são liderando. Este 

encontro dá flexibilidade e união entre os chefes 

e agrupadores. Isso ajuda o evangelismo a 

operar de uma forma organizada e estável. 

 

 

 

GABARITO: C,C,C, A, D 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Estrutura da Igreja definida. 

A. 1 Coríntios 12:12-17. O Corpo de Cristo. 

B. Nós não temos uma igreja; precisamos ser a Igreja. 

II. Estrutura do Antigo Testamento. 

A. Êxodo 18:13-16 . Moisés estabelece uma estrutura para 

governar os filhos de Israel. 

B. Deuteronômio 1:9-18. 

C. Estrutura de governo de Moisés. 

III. A estrutura militar de Deus. 

A. Apocalipse 19:11-16. 

B. Comentário de Matthew Henry sobre Apocalipse 19. 

1.  A descrição do grande Comandante. 

2. O exército Ele que comanda. 

3. As armas de Sua guerra. 

4. As bandeiras de Sua autoridade. 

C. Deus tem os exércitos que O segue. 

IV. Por que a estrutura é tão importante? 

A. Organização é a chave para a ordem e a estrutura. 

B. Exemplo de um negócio e estrutura. 

C. Efésios 4:11-16. 

V. Explicação do corpo. 

A. Efésios 4:15-16. 

B. 1 Coríntios 12:12-14. 

VI. Membros do Corpo (Plantar e crescer). 

A. Bispo/Supervisor. 
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1. Prover a visão e a supervisão da Igreja. 

2. Atos 20:28 e Ezequiel 33:6-7. 

B. Diretor Administrativo: 

1. Auxilia o bispo/supervisor com as responsabilidades 

administrativas. 

C. Diretor de Evangelismo: 

1. Supervisiona os esforços de evangelização e o 

alcance a novos territórios. 

D. Diretor Educacional: 

1. Proporciona a supervisão dos programas de 

treinamento e educação da Igreja. 

E. Diretor Financeiro: 

1. Proporciona a gestão do orçamento da igreja e das 

atividades financeiras. 

F. Coordenadores Seccionais: 

1. Proporciona uma supervisão de um território sob a 

autoridade e direção do bispo. 

G. Chefes sobre 10, 50, 100, e 1.000: 

1. Providencia assistência, discipulado, e pastoreado 

dos crentes e agrupadores. 

H. Agrupadores: 

1. Tem o objetivo de evangelizar e compartilhar o 

evangelho de Jesus Cristo. 

2. Atos 1:8 e Marcos 16:20. 

VII. Comissões, equipes e seus propósitos. 

A. Comissão Executiva: 

1. Exercer responsabilidades administrativas gerais 

sobre o trabalho da Igreja. 

B. Conselho de Anciãos: 

1. Supervisionar a vida espiritual da Congregação e de 

cada um dos seus membros. 
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C. Comissão dos Coordenadores: Seccionais: 

1. Auxiliar o chefe supervisor na supervisão da vida 

espiritual da Congregação e na expansão do reino de 

Deus no território. 

D. Reunião da equipe de chefes supervisores: 

1. Auxiliar o chefe supervisor na supervisão da vida 

espiritual da congregação e na expansão do reino de 

Deus no território. 

E. Reunião da equipe de chefes: 

1. Ajudar o chefe na avaliação do desenvolvimento e a 

manutenção da prestação de contas daqueles que 

são liderando.  
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Notas: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. A que se assemelha estrutura organizacional de Deus? 

a. Equipe. 

b. Matriz. 

c. Exército. 

d. Comunidade. 

 

2. Quem disse a Moisés que ele precisava organizar as 

pessoas? 

a. Deus. 

b. Josué. 

c. Jetro. 

d. Arão. 

 

3. Qual parte do Plantar e Crescer é como o pé do corpo de 

Cristo, evangelizando e compartilhando o Evangelho? 

a. Bispo/Supervisor. 

b. Coordenador Seccional. 

c. Agrupador. 

d. Chefe. 

 

4. Seguindo a estrutura organizacional do Antigo Testamento 

usado por Moisés, o Plantar e Crescer tem: 

a. Chefes sobre 10, 50, 100, e 1000. 

b. Chefes sobre 10, 100, 500, e 1000. 

c. Chefes sobre 12, 36, 72, e 144. 

d. Chefes sobre 10, 100, 1000, e 10000. 

5. Por que é importante obter uma estrutura organizada? 

a. Sem uma boa estrutura o corpo não crescerá 

adequadamente. 

b. A estrutura permite que todos participem e 

trabalhem juntos. 

c. Nós temos que ser eficientes, ou senão almas serão 

perdidas. 

d. Todas as opções acima (A, B, e C). 
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Aula 10.102.02: Estrutura da Igreja 

Notas: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Qual ponto em que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra  reflexão ou 

testemunhos: 

 


