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OS PROPÓSITOS DA IGREJA                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   
Ser uma igreja dirigida por propósitos é ser uma igreja bíblica e saudável. Estes cinco propósitos são 
ordenanças do Senhor Jesus Cristo e precisam estar equilibrados na igreja em todas as suas atividades. 
 

1.EVANGELIZAR - as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. 
Portanto, vão e .......................................................... de todas as nações, batizando-os em  nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28.19,20 
 

Atraindo pessoas pra Jesus: 
a) ..............................  de Vida - Use uma ............................... sadia, contra a qual nada se possa dizer, para 
aqueles que se opõem a vocês não poderem falar mal... mostrem que são inteiramente dignos de 
..............................., para que assim tornem ..........................., em tudo, a Palavra de Deus... Tito 2.8-10 
 
b).............................. entre irmãos - Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus 
................................ em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4.12 
Isto quer dizer que quando amamos os nossos irmãos, Deus se torna ..........................  em nós através de 
nossos atos de amor e por isso atrai pessoas para Ele. 
 
c)Compartilhando o ............................ - Porque “todo aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo”.   Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram 
falar? E como .........................., se não houver quem ............................?  E como pregarão, se não forem 
.............................? Romanos 10.13-15 
 

Observações 
1. Queremos atrair somente os “sem Cristo” para as programações evangelísticas. 

2. Cada membro da nossa igreja deve fazer um esforço para trazer convidados e recebê-los com amor. 

3. No evangelismo pessoal é importante que cada um saiba os passos para salvação e comunicar o 

seu testemunho de transformação de vida com Jesus. 

4. Atualmente, não fazemos evangelismo com caixas de som nas ruas ou praças e nem batemos nas 

casas das pessoas que não conhecemos.   

5. Os novos decididos serão acompanhados inicialmente no curso Um com Deus e Fundamentos e 

depois no grupo familiar ou grupo de amizade. 
 

2.ENTURMAR - com outras pessoas, levando-as a experimentarem comunhão e cuidado uns com os 
outros. 
a) Somos uma ................................. 
Deus nos criou para fazermos parte de sua família. Deus semeou a vida do seu Filho Jesus, para ganhar 
muitos filhos que somos nós, a família espiritual de Deus. Quando nos entregamos a Cristo, Deus se torna 
nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, e os outros cristãos se tornam nossos irmãos.  
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da 
.......................................................” Efésios 2:19 
 

b) Fomos ................................... por Deus 
“Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom 
propósito da sua vontade.” Efésios 1:5 
O que você entende em ser adotado? ........................................................................................................... 
 
c) Com o .................................... confirmamos a nossa decisão em Cristo e declaramos publicamente 
nossa fé e que somos parte da família de Deus 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações ....................................... em  nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Mateus 28.19 
Quem crer e for batizado será ....................................., mas quem não crer será condenado. Marcos 16.16 
 

d) Faça parte de um Grupo de Amigos  
O GA é um grupo de pessoas que se reúne, semanalmente, para enturmar, edificar, orar e cuidar uns dos 
outros. Existem grupos de Amigos tanto para adultos quanto para jovens. Cada grupo tem em média 8 a 15 
pessoas. Ultrapassando essa quantidade será feita a multiplicação.   
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3.ENSINAR - Os princípios da Palavra de Deus para que cresçam em direção à maturidade. 
- Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de ............................. 1 Coríntios 11:1 
- Seja a atitude de vocês a mesma de .........................., que, embora sendo Deus, não considerou que o ser 
igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas ..................................... a si mesmo, vindo a ser 
..................................., tornando-se semelhante aos homens.  Filipenses 2:5-7 
 

Visão de ensino em nossa igreja: 
1.Curso básico para todos (adultos e jovens) que chegam à igreja: “Um com Deus” e “Fundamentos”. 
2.Ensino bíblico:  Senib, Nova Teens, Casais, Jovens, Nova kids, Nova Baby. Bíblia e Intelecto, etc. 
3.O crescimento espiritual não é automático, exige crescimento na Palavra. 
4.Tornar o ensino atraente e prático.  
5.Sistema de avaliação com tarefas e testes. 
 

Meu povo foi destruído por falta de ......................................... "Uma vez que vocês rejeitaram o 
conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes” ... Oseias 4.6 
Jesus respondeu: "Vocês estão enganados! Pois não conhecem as ................................... nem o poder de 
Deus! Marcos 12:24 
 
4.ENGRENAR - As pessoas nos serviços da Igreja, servindo com os dons e talentos. 

 “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos ..............................., as quais 
Deus preparou antes para nós as praticarmos” Efésios 2.10        
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os ..................................”  1 Pedro 4.10  
 
Cada membro tem uma função no corpo 
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo 
sendo muitos, formam um só .............................., assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo 
todos nós fomos batizados em um único Espírito... E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O 
corpo não é composto de um só membro, mas de muitos... Ora, vocês são o corpo de ......................., e 
cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo.  1 Coríntios 12:12-14,27 
 

Como servir em nossa Igreja? 
No final de cada ano será distribuída a ficha de ministérios para todas as pessoas da igreja. Nela consta 
todos os ministérios disponíveis e os pré-requisitos. Cada pessoa poderá escolher até 4 ministérios em 
ordem de prioridade. Depois será informada do ministério que foi selecionada e posteriormente o respectivo 
treinamento. 
 
5. ENGRANDECER - A Deus com verdadeira adoração. 
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 
em ................... e em ............................ São estes os adoradores que o Pai ........................... João 4:23 
 

Adoração em espírito - Para adorar no espírito, precisa ter nascido de novo, ou seja, ser realmente 
convertido em Jesus Cristo. 
Adoração em verdade -   É uma adoração de coração e em conformidade com a Palavra de Deus. É fazer 
Deus sorrir, agradá-lo, fazer a vontade Dele, amá-lo. Inclui atividades como: louvar, confiar, amar o irmão, 
obedecer, usar os dons e talentos para sua glória, orar, perdoar, resistir a uma tentação e se arrepender. 
 
Como adorar a Deus? 
Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu ..............................., de toda a sua .................................., de todo o 
seu ..................................... e de todas as suas ...................................’. Marcos 12:30  
 
 “Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a 
Deus de modo ....................................., com reverência e ........................................ “Hebreus 12:28 
 
Por que Deus não aceitou a adoração de Caim?  Por que ele pertencia ao .................................. e as suas 
obras eram .............................. 1 Jó 3.12     
E por que aceitou a oferta de Abel?  As obras dele eram ........................................ . 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 

semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (0,5 CADA APOSTILA) + PRESENÇA (1,0 CADA PRESENÇA) 
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