
 

www.igrejadoparque.com 
 

1 Igreja do Parque 

 

Você está recebendo um material que deverá ser usando nos próximos 5 

Encontros de Igreja Básica. Ele terá várias sugestões de uso, as quais você 

poderá acrescentar ou melhorá-las. Ele iniciará um o Tema Central. Este Tema 

Central é a intenção de todo o compartilhar. Você deve tê-lo sempre em mente 

e, assim, manter o foco dentro o assunto central. O conteúdo não será dividido 

por encontro, com isso, poderá utilizar da maneira mais proveitosa para sua 

Igreja Básica. Mas atenção, o conteúdo deverá ser abordado por completo. Você terá 5 Encontros 

para trabalhar o assunto e criar nos membros a oportunidade de praticar a mensagem.  

 

SUGESTÃO 1 – Você poderá dividir o conteúdo do compartilhar em cinco partes igual e promover 

uma conversa espiritual sobre cada parte separada. É importante que a cada Encontro que se segue 

haja uma breve, muito breve, recapitulação dos assuntos anterior, criando assim uma conexão e 

unidade entre os assuntos. Lembrando sempre de deixar muito bem claro o Tema Central. 

 

SUGESTÃO 2 – Você poderá caminhando livremente pelo conteúdo, sem se importar em dividir as 

partes. À medida que o conteúdo avança, haverá oportunidade de, na semana seguinte, os 

membros terem a oportunidade de compartilhar o que aprenderam ou praticaram em relação ao 

conteúdo da semana anterior. Caso todo conteúdo tenha sido todo passado antes do 5º Encontro, 

então você poderá retornar aos pontos que ficaram menos esclarecidos ou pouco praticados, ou 

mesmo reforçar conceitos chaves, sempre atento ao Tema Central. 

 

É promover uma conversa espiritual na qual as pessoas compartilham daquilo que 

vivem ou desejam viver e criam estratégias para praticar aquilo que a mensagem 

ensina. TUDO ISSO SERÁ ALCANÇADO POR MEIO DE PERGUNTAS.  

 

O que não é Momento de Compartilhar? 

• NÃO É uma pregação! 

• NÃO É um estudo bíblico! 

• NÃO É um tempo para discussões teológicas! 

• NÃO É uma oportunidade para falar o que você sabe do texto bíblico ou do assunto! 

• NÃO É uma leitura do Guia de Compartilhar. 
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Qual o propósito das Igrejas Básicas? 

1º. Cuidas das Pessoas através do modelo de Jesus. 

2º. Alcançar Novas Pessoas para Jesus 

3º. Crescer em Maturidade através dos relacionamentos. 

Como deve ser os Encontros de Igreja Básica? 

1º. Projetado para acolher e alcançar novas pessoas. 

2º. Dar oportunidade para que todos possam participar e contribuir. 

Como medir a eficácia da Igreja Básica? 

1º. Quando a presença de Deus é manifestada e sentida por todos. 

2º. Quando novas pessoas são acolhidas e permanecem. 

3º. Quando as pessoas mantêm contato uma com as outras fora do Encontro. 

Atitudes-Chaves para a Multiplicação 

1º. Comunicar claramente e constantemente sobre a multiplicação 

2º. Orar coletivamente sobre isso. 

3º. Criar estratégias e metas para visitantes e como acolher estas pessoas. 

4º. Acompanhar o andamento dos membros nos Cursos de Capacitação 

Atitudes-Chaves para acolher novas pessoas 

1º. Organizar bem o Encontro. 

2º. Mobilizar para que todos sejam receptivos e gentis. 

3º. Atribuir uma pessoa (geralmente quem a convidou, se possível) para manter contato 

durante a semana.  

4º. Mobilizar toda a Igreja Básica para interceder por esta pessoa. 

5º. Promover um encontro informal fora do Encontro de Igreja Básica 

6º. Sentar-se junto com a pessoa nos cultos. 
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❖ 1º RECEPÇÃO – Organize e prepare o ambiente com cadeiras em círculo, se possível! Mas a 

maior preparação é tempo de oração durante o dia e alguns minutos antes do início. 

❖ 2º QUEBRA-GELO – Envolva todos no quebra-gelo, não esqueça de deixar as pessoas à 

vontade e incentivá-las a participarem. Os visitantes devem ter uma atenção especial, mas 

sem constrangê-los. 

❖ 3º LOUVOR E MOMENTO PROFÉTICO – Durante todo o Encontro de Igreja básica você pode 

deixar um fundo musical, com volume agradável para não incomodar. Mas no momento de 

louvor, ele precisa estar em um volume que possa se tornar compreensível a todos. Ideal seria 

que todos os membros soubessem as músicas, sem a necessidade de letras, que seria apenas 

para visitantes de F.A.s. No entanto, estamos disponibilizando na plataforma digital 

CÉLULAINN, algumas sugestões de louvores com arquivo com as letras.  Aconselhamos que 

sejam feitos dois louvores e o terceiro seja reservado para que as pessoas tenham momento 

de oração e oportunidade de declararem palavras proféticas para as pessoas presentes no 

Encontro. 

❖ 4º COMPARTILHAR - Este documento estará disponível para todas as pessoas. Não há 

restrições. Todos podem acompanhar. Você pode até disponibilizar a todos antecipadamente. 

Crie perguntas, situações e problemas a serem resolvidos dentro dos assuntos, para que haja 

maior participação das pessoas. O TEXTO DO COMPARTILHAR NÃO NECESSITA SER LIDO, MAS 

ELE É BASE PARA UMA CONVERSA ESPIRITUAL. Seu estudo e preparação antecipadamente é 

segredo de um momento de compartilhar abençoado. 

❖ 5º APELO OU RESPOSTA DE OBEDIÊNCIA - Dependendo do ambiente que o Encontro estiver 

você pode promover um apelo para que as pessoas entreguem a Vida a Jesus ou mesmo um 

momento de tomar posicionamento em relação àquilo que foi compartilhado. Há 

possibilidade de, neste momento, as pessoas que se comprometeram em andar de mãos 

dadas ministrem juntas.  Após este período, seria muito importante orar sobre o cartaz dos 

trios de mãos dadas, incentivando e desafiando as pessoas que ainda não formaram seus trios 

a tomarem iniciativas para isso. Este é momento de falar da multiplicação e orar por ela. 

❖ 6º PREPARAÇÃO PARA PRÓXIMO ENCONTRO – Nesta hora, distribua as tarefas para o 

próximo encontro, se possível usando os cartões tarefas. 
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❖ 7º COMUNHÃO – Este tempo de conhecer as pessoas, com conversar informais e 

descontraídas. Perceba se alguém está afastado ou distante, aproxime-se dela e inclua no 

ambiente.  

❖ 8º ARRUMAÇÃO – Todos devem ajudar a deixar o ambiente limpo e organizado. Isso 

favorecerá o anfitrião e despertará interesse de outros novos anfitriões.  

 

➢ Crie em painel com foto dos trios que irão se formar ao longo do ano. Caso alguém ainda não 

tenha formado o trio completo, coloque uma interrogação no espaço, até que ele seja 

preenchido. 

➢ Promova uma comunicação efetiva durante a semana e atividades que despertem a 

comunhão e edificação.  

➢ Promova campanhas de oração com sua igreja básica. 

➢ Divulgue e combinem sobre os eventos da Igreja do Parque. 

➢ Divulgue nossas redes sociais para que todos fiquem informados das programações. 

➢ Tire foto dos Encontros semanais e guarde-as, usaremos no final da temporada.  

➢ Cuide das Crianças, separe duas pessoas para revezarem neste cuidado. Oferecemos um 

material de apoio para cada Igreja Básica.  

➢ Não atrase o início dos Encontros por causa de algumas pessoas. Inicie no máximo com 15 

minutos de tolerância. Não obedecer a este critério é desrespeitar aqueles que chegaram no 

horário correto. 

 

“Você pode escolher dentre esses ou mesmo criar outros quebra-gelos”. 

✓ Com uma caneta cada participante deverá escrever um nome em cada mão com as pessoas 

que estão presentes no Encontro. Em seguida, deverá propor um desafio para que os presentes 

adivinhem quais os nomes que cada pessoa escreveu em cada mão. Lembrando que cada pessoa 

deverá escrever dois nomes, um para cada mão. Dica importante: cuidado para que os visitantes ou 

irmãos recém-chegados não fiquem de fora, sem que alguém escreva os seus nomes.  

 



 

www.igrejadoparque.com 
 

5 Igreja do Parque 

✓ Com um papel (Folha tamanho A4), perguntar a cada participante com qual mão a pessoa 

escreve. Propor desafio de cada pessoa escrever dois nomes de pessoas “presentes no Encontro” 

com a mão que a pessoa não escreve (por exemplo: se a pessoa escreve com a mão direita, então 

ela terá que escrever com a mão esquerda).  

✓ Uma pergunta para todos: diga o nome de dois amigos de infância que estão marcados 

positivamente em sua memória. 

✓ Separar alguns objetos bem comuns, pôr em caixa ou sacola, em que os participantes não 

tenham possiblidade de ver quais são estes objetos. Escolher quatro ou cinco pessoas para fazer o 

quebra-gelo. Elas devem ficar com os olhos vendados ou fechados e devem descobrir um objeto 

que será dado a elas. Ou seja, ela terá que usar a habilidade das mãos para tatear e descobrir qual 

objeto ela está segurando.  Objetivo deste quebra-gelo é mostrar que quando falta o sentido da 

visão nas pessoas, as mãos podem ajudar a enxergar o mundo. 

✓ Antecipadamente você pode aprender algumas palavras em LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) e ensinar para os participantes. Ideal seria ensiná-los cumprimentos (por exemplo: boa noite 

ou boa tarde; meu nome é...) e fazê-los praticar em trios. Objetivo é mostra que gestos valem mais 

que palavras, e os gestos de suas mãos podem tocar a vida de outras pessoas. 

 

Texto Central: Os que criam mantinham-se unidos... Atos 2.44 

 

TEMA CENTRAL: Todos de Mãos Dadas em 2020! 

Texto Base: Lucas 15.1-7 

 

Jesus é mestre que ensina verdades profundas e espirituais com exemplos simples e reais. 

Com isso, ele tem como objetivo instruir o corpo de Cristo, sua Igreja, a prática do Evangelho 

verdadeiro. O texto base é uma parábola de Jesus que nos ensina o valor de cada ovelha de Jesus e 

o propósito original de Deus para cada um. Certamente o Propósito original de Deus é que todas as 

ovelhas ficassem juntas. Mas Ele tem um plano até para os nossos erros e desvios.  
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1. O ENGANO DA VIDA LONGE DA COMUNHÃO.  

As pessoas têm alguns conceitos que fogem do propósito original de Deus. Deus nos criou para 

vivermos em família e em comunidade. Mas, somos tentados, e muitas vezes convencidos de que a 

vida longe das pessoas e da família é, de fato, uma vida de pura liberdade e prosperidade. Não são 

poucos os encantamentos da vida longe de Deus que tem levado milhares de pessoas, em todas a 

eras, a se perderem da vida com Deus e da comunhão da família de Deus. Ao olhar para a vida 

interna, dentro do ambiente das ovelhas, tudo pode parecer muito igual, talvez até mau cheiroso. 

Quem sabe você olhe para si mesmo e não perceba nenhuma diferença entre as demais pessoas 

(assim como podemos observar um rebanho de ovelhas). Talvez as outras pessoas também não 

reconhecem a diferença entre elas e você. Mas o Pastor das ovelhas nos conhece pessoalmente. E, 

para Ele, cada ovelha é distinta uma da outra. Ao ponto de saber que uma entre cem está longe. 

Lembre-se disso: apesar de parecermos tão iguais dentro do ambiente das ovelhas, lá fora, também 

seremos parecidos com as demais pessoas, mesmo sujas, feridas e perdidas em si mesmas.  

➢ Hoje, quais são os enganos que uma vida fora da comunhão mais tem seduzido as pessoas?  

 

2. A COMUNHÃO DEVE SER UMA EXPERIÊNCIA. 

Há uma mentira que ouvimos desde a infância: “Você deve cuidar de si mesmo, pois se você esperar 

que os outros se importe com você, isso nunca acontecerá”. Sem dúvida este não é um pensamento 

que tem origem em Deus. Satanás gosta de nos isolar e quando consegue isso, suas chances de nos 

derrotar aumentam consideravelmente. As pessoas, quase que invariavelmente, se afastam da 

comunhão por causa de sentimentos que tem origem nos pensamentos. E sentimento mais 

predominante é de não se sentir pertencente àquele grupo. Quantas pessoas estão à procura de 

um grupo para se sentirem amadas, acolhidas, compreendidas e perdoadas? Hoje, quais grupos 

você se sente mais pertencente? Quais grupos mais te dão prazer em fazer parte?  

Nosso desafio não é somente tomar consciência de nosso pertencimento, mas de promover estes 

sentimentos e cuidados na vida uns dos outros. É interessante notar que a percepção de falta foi 

somente do pastor. Hoje, no lugar de comunhão podem faltar algumas pessoas e alguns lugares 

vazios. Não se engane, elas estão perdidas, sujas e machucadas. Quem são aqueles que notarão os 

lugares vazios? Lembre-se de que o nosso crescimento espiritual depende de nossos 
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relacionamentos com as pessoas. Todas as pessoas que intentaram buscar uma espiritualidade se 

isolando do mundo e das pessoas, inevitavelmente, caíram em grandes erros doutrinários.  

 

3. O RESGATE É PROGRAMADO. 

Este é o ano das Mãos Dadas. Intencionalmente devemos nos programar para oferecer nossos 

braços e mãos àqueles que estão perdidos e necessitados. Sem dúvida, tudo começa com a 

percepção de que há falta em nosso meio. A segunda percepção é a de coração cheio de compaixão 

e misericórdia. Todos aqueles que são habitação do Espírito Santo, sente em seu interior a 

compaixão e misericórdia. Leia Texto de Mateus 9.36.38. Pense um pouco neste texto da percepção 

de Jesus ao olhar para multidão. Elas eram ovelhas que não tinham um pastor para resgatá-las à 

comunhão. A oração de Jesus era que se levantassem pastores, braços fortes, homens e mulheres 

cheios de compaixão para resgatar aquelas ovelhas sem direção.  

Voltando à parábola, O pastor da ovelha, bem como as demais parábolas do mesmo capítulo, tem 

uma ação voluntária e premeditada de ir ao encontro daquela ovelha perdida. O princípio maior 

deste ponto é: todo resgate (evangelismo) precisa ser gerado em nossa compaixão e planejado para 

nossas ações. Nesta semana, podemos combinar ações, visitas, contatos e algum evento que 

saíamos para resgatar pessoas que saíram da comunhão do corpo de Cristo, e com amor e 

compaixão, sem julgamentos, mostrar a elas que o plano de Deus é que todos estejam juntos e 

aperfeiçoados nesta comunhão, chamado Igreja de Cristo.  

 

4. PASTOREAR É PRIORIZAR PESSOAS. 

Extraindo alguns simbolismos desta Parábola de Jesus, vemos o pastor deixando as 99 e saindo em 

busca da ovelha perdida. O texto não afirma categoricamente que o pastor “abandonou”, 

simplesmente ele “deixou”. Usando como figura de que as estruturas, prédios, organizações são 

importantes, mas a prioridade é a comunhão das pessoas com o rebanho de Cristo. Devemos 

entender o papel de cada coisa, mas reconhecer que o plano de Deus prioriza pessoas.   

Leiam texto de Efésios 4.16, que diz: “Dele (Cristo) todo o 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. Gostaria de fazer um exercício simples com vocês. Que tal reformular este versículo de 

forma coerente, mas invertendo a ordem dos assuntos de trás para frente? (Dê oportunidade para 
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o grupo realizar esta tarefa. Talvez você possa disponibilizar papel e caneta ou mesmo fazer alguns 

pequenos grupos e depois cada um apresenta como ficou). (Para Ministrante: provavelmente a 

ordem do versículo seriam da seguinte forma – Quando cada pessoa do corpo de Cristo realiza sua 

função em amor, o corpo de Cristo Cresce e Edifica a si mesmo, com isso, todas as juntas se unem 

perfeitamente e o corpo se torna forte e bem ajustado).  

A Igreja não necessita somente de líderes e estruturas. Ela precisa que todos os membros funcionem 

e sustentem o crescimento e se ajustem uns aos outros em amor. Cada um tem parte importante 

de ajuste e sustentação. Quando cada um de nós entende a importância de andar de mãos dadas, 

o corpo de Cristo (sua igreja) cresce para dentro e para fora. O Método de Deus é usar “pessoas”. O 

mundo procura métodos e estratégias melhores. Deus está procurando por Pessoas Melhores! 

Todas as vezes que Deus quer transformar uma situação ou realidade ele usa pessoas. Deus quer 

usar você para transformar vidas. Você é a resposta de Deus para as Necessidades de outros. 

5. DICAS PRÁTICAS PARA RESGATAR OVELHAS PERDIDAS. 

Todos os ensinamentos de Cristo devem resultar em atitudes práticas e objetivas. Mas antes, 

relembre que as pessoas estão enganadas em achar que a vida longe da comunhão do corpo de 

Cristo é a verdadeira liberdade. Então, a forma como você vive sua vida será o grande exemplo e 

testemunho de uma vida livre, liberta e curada. A comunhão com corpo de Cristo não é um conceito 

religioso, mas uma experiência de sentir-se pertencente ao próprio corpo de Cristo. Tudo que 

queremos conquistar, inclusive pessoas para o Reino de Deus, deve ter a intenção e um plano para 

alcançá-las.  Cuidamos bem das estruturas e organização, mas a prioridade do Pastor, Jesus Cristo, 

são as pessoas. Com isso bem gravado em nossos corações, podemos sugerir algumas dicas práticas 

para resgatar ovelhas perdidas:  

O “que” preciso fazer: OUVIR – AMAR – GUIAR – AJUDAR A PESSOA A CRESCER.  

“Como” posso fazer 

➢ Tome Iniciativa e crie oportunidades 

➢ Dê prioridade ao seu relacionamento 

➢ Procure interesses comuns 

➢ Seja você mesmo 

➢ Comunique amor e afeto (Filipenses 1.8) 

Crie estratégias para este período de realizar estas atividades no Reino de Deus.  


