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NOTAS: 

 

 

 

 

  

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 As quatro etapas do ciclo de crescimento da Igreja são 

evangelizar, estabelecer, equipar e empoderar. 

 Se a igreja não está multiplicando, então provavelmente 

está presa em uma dessas etapas. 

 O Plantar e Crescer tem um plano de um ano para a 

multiplicação, usando essas quatro etapas. 

 

 

" Deus os abençoou e lhes ordenou: "Sede férteis e 

multiplicai-vos! Povoai e sujeitai toda a terra; dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que 

rasteja sobre a terra!". (Gênesis 1:28 KJA). 

 

Deus nos dá uma cidade, mas isso não significa que 

tenhamos domínio sobre ela até que passemos por este 

processo de multiplicação. Portanto, vamos passar por um 

processo que o Reverendo Mark Shutes chama de "Passos 1-

4". Este processo é um princípio bíblico sobre a multiplicação 

de crescimento da igreja. 

 

Deus mostrou esse processo ao Reverendo Shutes no 

país da Bielorrússia em 1999 e 2000. Ele começou a aplicar 

este processo e eles foram muito bem sucedidos. Este é o 

padrão que ele usa para medir uma igreja em onde eles estão 

e onde eles precisam ir. Se um conjunto está tendo 

dificuldades com o crescimento, tudo o que se tem a fazer é 

perguntar quantas pessoas estão em cada etapa em particular 

e encontrar o problema, em seguida, formular a estratégia para 

corrigi-lo. 

 

Digamos, por exemplo, que você vá para uma nova 

cidade onde não há nenhuma igreja. Então você começa a 

jejuar e a orar para que o solo seja quebrantado. 

 

Josué 1:1-9 (KJA) dá um paralelo sobre o que fazer 

quando se toma um território, " Logo após a morte de Moisés, 

servo de Yahweh, falou o Eterno a Iehoshúa bin Num, Josué, 

filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe:  "Moisés, meu 

servo, morreu;  agora, levanta-te! Atravessa este Jordão, tu e 
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todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a 

entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta de 

vossos pés pisarem Eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde 

o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra 

dos hititas, até o mar Grande, o Mediterrâneo, no 

oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida; 

assim como estive com Moisés, estarei contigo: jamais te 

abandonarei, nem te desampararei! Sê forte e destemido, 

porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-

lhes. Tao somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo 

de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, Lei que 

te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela,  nem para 

a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em 

todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, Lei, esteja 

sempre nos teus lábios: medita nele dia e noite, para que 

tenhas o cuidado de agora em conformidade com tudo que 

nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas 

empreitadas e alcançarás bom êxito! Ora, não te ordenei: Sê 

forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto 

Yahweh, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que 

andes!". 

 

Deus quer nos encorajar dizendo que somos capazes de 

tomar a terra, e que cada lugar em que colocamos os nossos 

pés nos será dado. No entanto, se Deus vai nos usar, devemos 

meditar sobre a Palavra Dele todos os dias. Devemos ser 

totalmente dedicados e comprometidos com Deus na Palavra e 

no Espírito. Note que Josué também tinha que dividir a terra e 

lançar a sua herança. Isso será discutido na próxima lição. 

 

Então eles pararam em Gilgal e comprometeram-se com 

o Senhor e todos os homens foram circuncidados. Gilgal 

significa literalmente, "rolar/afastar". Este é um lugar de 

arrependimento, santificação e compromisso, etc. antes de ir 

tomar posse da terra, precisamos separar-nos de todo o 

pecado e sermos santos.  

 

Depois, foram para Jericó, a maior fortaleza em toda a 

terra de Canaã. Eles marcharam ao redor de Jericó por sete 

dias (completos). Eles marcharam uma vez ao dia, no sétimo 

dia, eles marcharam sete vezes. O Senhor disse a Josué: "Onde 

quer que você coloque seus pés eu vou dar a você." (Josué 

1:3). Por conseguinte, eles marcharam. Além disso, eles não 

foram autorizados a falar enquanto marchavam. O exemplo 

aqui é "pôr sua mão sobre sua boca'. Este é o mesmo 

significado que o jejum, o jejum significa, literalmente, colocar 

a mão sobre a boca. No final do sétimo dia, na sétima vez em 

que davam a volta ao redor de Jericó, tocou a trombeta, e todo 

o exército de Israel bradou a vitória (em hebraico, este é o " 
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Shabach"). Quando eles gritaram, o milagre foi ativado. Deus 

fez a muralha da maior fortaleza ruir e os israelitas puderam 

conquistar a cidade naquele dia.  

 

Quando tomamos posse de um território, fazemos um 

período de jejum e oração de sete dias e caminhadas ao redor 

da área que queremos tomar. Marchamos todos os dias, no 

sétimo dia nós bradamos sobre a vitória que Deus nos deu, e 

Deus abre a porta para nós alcançarmos novas pessoas.  

 

O Senhor disse que primeiro temos que amarrar o 

homem forte para então podemos despojar os seus bens. 

Primeiro, temos de fazer guerra espiritual, e então podemos ver 

uma colheita de almas. Este é o princípio. Agora Deus abre as 

portas e nós alcançamos novas pessoas. Isso nos leva para a 

etapa 1.  

Passo 1: Evangelizar: Introdução do Evangelho 

1. Da mesma maneira que o Senhor enviou os seus 

discípulos em duplas, temos também de ter um parceiro 

e atravessar porta que Deus abriu e iniciar cerca de três 

estudos bíblicos.  

 

2. Por exemplo: um dos estudos da Bíblia pode ser dado a 

uma pessoa, outra para um casal, e o outro para uma 

família, equivalendo cerca de 10 pessoas. 

Naturalmente, você pode receber um estudo bíblico que 

é ensinado a dez pessoas; mas quem abre a porta é 

Deus. Isto é simplesmente um exemplo. 

 

3. O estudo bíblico que recomendamos é chamado "sereis 

minhas testemunhas " pelo Reverendo Gary Sones. Ele 

tem seis lições e costuma levar seis semanas para ser 

ministrado. 

 

4. Nosso objetivo é ver essas novas pessoas se 

arrependem de seus pecados, serem batizadas em 

nome de Jesus e receberem o dom do Espírito Santo.  

 

5. No final da etapa 1, teremos um Encontro em prol do 

Espírito Santo onde um ministro pregará para ajudá-los 

a receberem o novo nascimento. Uma vez que alguém é 

nascido de novo, muitas vezes eles vão fazer a 

pergunta, "o que vem depois?" Agora é quando nós os 

levamos para a etapa 2. 

Passo 2: Estabelecer: Treinamento de discipulado 

intermediário 

1. Nós agora reunimos os crentes em uma igreja (célula). 
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2. Nesta etapa, firmamos o novo convertido na Verdade. 

Aqui é o lugar onde os ajudamos a construir uma base 

sólida ou aprofundar as raízes na Palavra de Deus; caso 

contrário, eles não irão viver muito tempo para o 

Senhor, pois o inimigo virá automaticamente destruí-los. 

 

3. Nós damos aulas de desenvolvimento pessoal em 

oração e leitura da Palavra de Deus. Damos aulas sobre 

caráter e doutrina. Temos um curso de discipulado com 

30 lições para garantir que estes princípios bíblicos 

sejam definidos em suas vidas. As lições de discipulado 

podem ser dadas duas  vezes por semana na célula, ou 

com mais ou menos freqüência. O programa de 

treinamento recomendado estima 18 semanas para 

concluir o curso de discipulado. Mais informações sobre 

horários de treinamento estão disponíveis no manual do 

Criando o P&C. 

 

4. Nosso objetivo na etapa 2 é ver o novo convertido 

caminhar com Deus e se apaixonar por Ele. Este é o 

maior mandamento. 

 
"Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos 

temereis a Yahweh, o Senhor vosso Deus, e obedecereis 

a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje 

vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa 

existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se 

prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de 

pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a 

descendência, conforme te afirmou Yahweh, Deus dos 

teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e 

mel". Shemá! Ouve, ó Israel: Yahweh, o nosso Senhor, é 

o único Deus! Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o 

teu coração, com toda a tua alma e com toda as tuas 

forças". (Deuteronômio 6:2-5 KJA). 

 

5. Depois que uma pessoa está andando com o Senhor, 

Deus vai começar a trabalhar neles no cumprimento do 

segundo maior mandamento, que é amar o próximo 

como amam a si mesmo. A partir daí os levamos para a 

etapa 3. Se você não conseguir levá-los para a próxima 

etapa, cairão em um barranco e pode ser que nunca 

mais saiam do passo 2, que na prática é "me alimente, 

cuide de mim, de mim, de mim". 
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NOTAS: Passo 3: Equipar: Curso 1A do Plantar e Crescer  

1. O curso 1A foca na formação de novos ganhadores de 

almas, assim como todo o necessário para concluir a 

Etapa 1. 

 

2. Agora transformamos a nossa célula em uma equipe. 

 

3. O Curso1A requer 52 horas de aula. O Curso 1A leva 20 

semanas para ser concluído se adotado num ritmo 

normal. Um Instituto Bíblico pode adotar programações 

bem mais rápidas para o Curso 1A do que as citadas 

anteriormente. Mais informações sobre horários de 

treinamento estão disponíveis no manual do Criando o 

P&C. 

 

4. Depois de passar pelo curso 1A, os alunos são lançados 

para o evangelismo. Eles são treinados em guerra 

espiritual, intercessão, doutrina Pentecostal, táticas de 

ganhar almas, e outras informações pertinentes, a fim 

de que eles estejam prontos para ir para a etapa 1. 

Passo 4: Empoderar: Curso 1B do Plantar e Crescer 

 

1. As aulas do Curso 1B treinam os alunos para discipular 

outros, e também os prepara para serem líderes de uma 

célula. 

 

2. Durante o curso de treinamento 1B, os alunos são 

enviados de dois em dois para fazerem o estágio 

relativo ao que eles aprenderam na passo 3. Eles farão 

sete dias de oração, jejum e caminhadas. Deus vai abrir 

as portas para eles alcançarem novas pessoas.  

 

3. Ao criar as equipes, muitas vezes uma combinação ideal 

seria unir aqueles que são fortes em diferentes áreas de 

ministério. Por exemplo, alguém que é forte na palavra 

pode ser unido com alguém que é forte no evangelismo. 

 

4. O Curso 1B inclui 24 horas/aula distribuídas ao longo de 

um calendário recomendado de 12 semanas. Isso 

permite que o aluno tenha tempo para fazer 

caminhadas de oração, evangelismo, estudos bíblicos, e 

preparar os contatos para um Encontro em prol pelo 

Espírito Santo na conclusão do curso. 

 

5. Agora que completamos o ciclo de Passos 1 à 4, 

iniciamos uma nova turma e os supervisionamos a 

medida que eles passam pelas mesmas quatro etapas. 
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Aqui estão as etapas para um ciclo completo: 

 Passo 1: A primeira vez que for feito o Passo 1 vamos 

realizar  sete dias de jejum, oração, evangelismo, e um 

Encontro em prol pelo Espírito Santo para formar o 

primeiro grupo de novos convertidos. O Passo 1 irá 

então tornar-se parte da etapa 4 em subseqüentes 

repetições do ciclo. 

 Passo 2: 18 semanas. 

 Passo 3: 20 semanas. 

 Passo 4: 12 semanas. 

 

O tempo total de multiplicação dura cerca de um ano. Este 

princípio aplica-se a qualquer território. 

 

 

GABARITO:  B, D, B, D, B 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Introdução 

A. Gênesis 1:28 - princípio de domínio. 

B. O processo de multiplicação. 

C. Josué 1:1-9 - Exemplo de Josué tomando Jericó. 

1. As promessas de Deus para nós são as mesmas. 

2. Gilgal - arrependimento e santificação. 

3. Jericó - plano para marchar ao redor. 

a. Incapaz de falar - tipo de jejum. 

b. Brado de triunfo - Liberação de milagres. 

D. Aplicação Prática para nós. 

1. Ser encorajado - somos capazes de tomar a terra. 

2. Faça um período de jejum de sete dias. 

3. Faça caminhadas de oração. 

4. Brade com triunfo. 

5. Amarre o homem forte, e despoje os seus bens. 

II. Passo 1: Evangelizar: Introdução do Evangelho. 

A. Tenha um par e vá rumo às portas abertas. 

B. Iniciar três estudos Bíblicos. 

C. O objetivo é ver estas pessoas salvas. 

D. Faça um Encontro em prol pelo Espírito Santo. 

III. Passo 2: Estabelecer: Treinamento intermediário de 

discipulado. 

A. Reúna os crentes em uma célula. 

B. Firme o novo convertido na Verdade. 

C. Ministre aulas de desenvolvimento pessoal. 
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D. O objetivo é ver novo convertido caminhar com Deus e 

se apaixonar por Ele (Deuteronômio 6:2-5). 

E. Veja o novo convertido ser desafiado a cumprir o 

segundo grande mandamento. 

IV. Passo 3: Equipar: Curso 1A do P&C. 

A. Transformar a célula em uma equipe. 

B. Ensine a guerra espiritual, intercessão, doutrina 

Pentecostal, táticas de ganhar almas, e outras 

informações pertinentes. 

V. Passo 4: Empoderar: Curso 1B do P&C 

A. Enviar os pares para fazer o estágio. 

B. Par de pessoas com pontos fortes diferentes. 

C. Supervisionar a equipe conforme eles progredirem pelas 

etapas. 

VI. Fim de um ciclo completo. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual é a primeira tarefa a fazer para ajudar uma igreja 

existente que está lutando para crescer? 

a. Fazer um período de sete dias de jejum, oração e 

caminhadas. 

b. Identificar quantas pessoas está em cada etapa do 

Ciclo de Crescimento da Igreja. 

c. Iniciar com três estudos bíblicos com o objetivo de 

ensinar um total de dez novas pessoas. 

d. Ter um avivamento e encorajar todos a convidar 

pessoas. 

 

2. O que vem primeiro? 

a. Evangelizar. 

b. Estudos Bíblicos. 

c. Encontro em prol pelo Espírito Santo. 

d. Batalha Espiritual. 

 

3. Qual é o objetivo da etapa 2 do Ciclo de Crescimento da 

Igreja? 

a. Uma grande colheita de almas no Encontro em prol 

pelo Espírito Santo. 

b. Ver o crente andar com Deus e se apaixonar por Ele. 

c. Ver as pessoas se arrependerem, serem batizadas 

em nome de Jesus, e receberem o Espírito Santo. 

d. Reunir novos crentes em uma equipe eficaz. 

 

4. Qual destes NÃO é um passo no Ciclo de Crescimento da 

Igreja? 

a. Evangelizar. 

b. Estabelecer. 

c. Equipar. 

d. Incentivar. 

 

5. O ciclo de crescimento da Igreja deve levar 

aproximadamente quanto tempo? 

a. Seis meses. 

b. Doze meses. 

c. Dezoito meses. 

d. Vinte e quatro meses. 
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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: 

 


