
Este Material foi produzido no 1º Semestre de 2019 e portanto em muitas informações ele
condiz com a realidade atual da Igreja, sem dúvida o passar dos dias fará com que uma revisão
e atualização sejam feitas, agregando novas coisas, sem que contanto percamos a essência, os

valores e o direcionamento ministerial que cremos vêm do Senhor a nós.

Este material tem o objetivo de dar um mínimo conhecimento e direcionamento acerca do que
é e como funciona a IBS.



MISSÃO DA IGREJA BATISTA EM SOUSAS:

“Ser uma Igreja relevante para a Comunidade e para o mundo todo evangelizando e
discipulando por meio do estudo da Bíblia, do serviço a Deus e ao próximo e da comunhão

genuína com Deus e entre as pessoas”.

VALORES DA IGREJA BATISTA EM SOUSAS:

- Fidelidade às Escrituras

- Compromisso com o serviço cristão (a Deus, ao Seu Reino e ao Seu povo)

- Dependência de Deus e de Seu Espírito que nos capacita com dons

VISÃO DA IGREJA BATISTA EM SOUSAS:

Uma igreja ...
- Empenhada na evangelização

- Aplicada na reintegração de cristãos desviados 

- Comprometida com o discipulado cristão

- Organizada em PGMs (Pequenos Grupos Multiplicadores) nos lares

- Diligente no Ensino fiel das Escrituras

- Valorizadora da comunhão e do amor cristão

- Praticante de uma celebração sincera e contagiante 

- Viabilizadora de estímulos e meios para que cada membro tenha uma vida espiritual saudável

- Que provê Ensino, Celebração e Comunhão por meio de suas atividades

- Comprometida com missões através da oração, contribuição, fazendo missões e enviando
missionários

- Dedicada a estimular cada membro a comprometer-se com sua missão, visão de futuro e
valores

- Que tenha uma sede própria, ampla e adequada às suas necessidades

- Que sirva em amor à comunidade com suas instalações e recursos

MINISTÉRIO INFANTIL DA IBS:



(até 10 anos de idade)
MISSÃO:
- levar a criança a conhecer Jesus como Salvador
- levar a criança a conhecer e estudar a Bíblia
- incentivar a criança a trazer visitantes à Igreja e aos PGMis

VALORES:
- ensino bíblico
- oração
- evangelismo
- musicalização (louvores)
- informalidade e integração

VISÃO:
- deve organizar a Escola Bíblica Infantil Dominical tanto pela Manhã quanto pela Noite com
um Currículo Semestral aprovado pelo Ministério da Igreja
- deve dar apoio aos PGMis (trabalhos das crianças dentro dos PGMs) treinando, provendo
material  e  acompanhando  em  conjunto  com  o  Ministério  da  Igreja  e  a  Liderança  de
Evangelismo
- deve promover apresentações e atividades especiais
- deve promover a musicalização do ministério
- deve treinar pessoas para servir neste ministério
- deve despertar novos participantes para servir neste ministério (membros ou não)

TAREFAS MINISTERIAIS:
- estabelecer uma rotina pedagógica e bíblica para que seja fielmente seguida nas aulas
- prover uma lista de matrícula e chamada das crianças frequentes e trimestralmente entregar
um relatório de frequência aos pais acompanhado de uma palavra do líder do ministério e do
pastor aos pais.

MINISTÉRIO DIACONAL DA IBS:
OBS: apesar de eleitos bianualmente pela Igreja, os nomes eleitos devem ser submetidos ao

Ministério da Igreja (proposta a ser ainda levada à Igreja)

MISSÃO:
- visitação a membresia e frequentadores da Igreja
- visitação a quem mais for designado pelo Ministério da Igreja
- recepção nos cultos dominicais
- preparação da Ceia do Senhor
- participação nas reuniões diaconais convocadas pelo Ministério da Igreja

VALORES:
- oração
- testemunho
- ser ativo participante da igreja
- pontualidade
- simpatia / hospitalidade

VISÃO:
- visitação espiritual e abençoadora sobre a membresia e frequentadores da Igreja



- reuniões periódicas de oração e estudo bíblico dentro do grupo diaconal junto ao Ministério
da Igreja
- contato hospitaleiro com o visitante
- treinamento para aperfeiçoamento do trabalho de recepção

TAREFAS MINISTERIAIS:
- deve colher os dados dos visitantes passando ao líder de evangelismo
- deve contactar ou designar alguém para contactar este visitante durante a semana em nome
da Igreja
- quanto a escalas: ter uma de preparação da Ceia, uma de visitas ao pessoal da IBS e uma de
Portaria

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO DA IBS:

MISSÃO:
- criar meios da Igreja evangelizar os não-crentes
- criar meios da Igreja reintegrar os desviados/desigrejados da IBS e de outras Igrejas
- coordenar os Discipulados Para Não-Crentes
- coordenar os Discipulados de Novas Pessoas
- coordenar os PGMs da Igreja
- trabalhar a recepção e contato dos visitantes da Igreja junto ao Ministério Diaconal

VALORES:
- amor ao próximo
- ensino bíblico como a ferramenta de ganhar vidas
- organização
- oração

VISÃO:
- promover atividades especiais de evangelização e alcance de vidas de fora da IBS
- levar cada pessoa da IBS a desenvolver um Discipulado Com Não-Crente e/ou um Discipulado
com Novas Pessoas (ou fazendo ou acompanhando alguém)
- prover os materiais determinados pela Igreja para os discipuladores, tanto de Não-Crentes
como de Novas Pessoas
-  manter  contato  com  os  Discipuladores  acompanhando  o  andamento  do  processo  de
Discipulado
- acompanhamento dos PGMs da Igreja
- prover treinamentos para as 3 áreas de alcance deste Ministério: evangelização, discipulado e
PGM
- formar uma equipe aonde ao lado do líder de Evangelismo haja o Coordenador Geral de:
Evangelização outro de Discipulado e outro de PGM

DISCIPULADO DE NÃO CRENTES:
Destina-se a ser feito com pessoas tanto que frequentam quanto as que não frequentam a IBS
e que ainda precisam conhecer Cristo como Salvador.

O objetivo deste Discipulado é:
1) Criar Relacionamento entre Discipulador-Discípulo:  compartilhar a vida,  as lutas,  as

bênçãos, etc
2) Levar o Não-Crente a entregar a vida a Jesus integrando-se à Igreja e decidindo-se pelo

Batismo (tornar um Não-Crente em Discípulo de Jesus)



3) Levar este agora Discípulo a conhecer as Doutrinas bases das Escrituras
4) Levar a Pessoa a integrar um PGM

O material usado e que deve ser seguido é:
- Fase Inicial: 10 Encontros no Folheto “A Voz do Povo não é a Voz de Deus” de Fausto Rocha
- Fase Intermediária: 12 Encontros no Livro “Curso de Consolidação” de Aluízio A. Silva (obs:
este material será entregue com algumas anotações de ressalvas teológicas que há nele feitas
pelo Pr Rodrigo)
- Fase 3: conduzir a pessoa ao Discipulado de Novas Pessoas (Aulas 2 a 12) – aqui poderá
entrar a figura de um novo Discipulador

O Discipulador deve:
- ser convertido e ou Membro ou em processo de se tornar Membro da IBS
- ser uma pessoa comprometida com a frequência à Igreja local
- prestar contas após cada encontro ao Líder de Evangelismo
- agregar um novo Discipulador neste processo, nome à sua escolha e em concordância com o 
Ministério da Igreja

DISCIPULADO DE NOVAS PESSOAS:
Destina-se a todas as pessoas já crentes que começando a frequentar a IBS venham a desejar 
integrar-se a ela.

As 3 Etapas ao Chegar na IBS:
- Conhecer: consiste na pessoa ir aos poucos participando das atividades da igreja e assim 
conhecendo as pessoas, afazeres e estilo da igreja.
- Integrar: consiste na participação mais ativa e frequente da igreja por parte da pessoa, neste 
momento cremos que ela já se decidiu por estar na IBS e é quando cabe o início do Discipulado
de Novas Pessoas a ela.
- Servir: sendo já pessoa integrada na IBS, a nova pessoa está apta a servir em diversas áreas 
da Igreja, porém há as restrições em algumas situações por não ser Membro ainda: cargos 
estatutários de Diretoria e de Liderança, Coordenação de PGMs...

Membresia:
A regularização de membresia da nova pessoa deve dar-se apenas ao final do Discipulado de 
Novas Pessoas e seguindo as regras estatutárias conforme cada caso.
Como definido em Assembleia, o novo membro só poderá ser votado para cargos após 1 ano 
de membresia.

O Discipulador:
- será designado pelo Ministério da Igreja, sendo alguém já membro da IBS.
- deverá seguir a visão e cronograma do Discipulado proposto pela IBS.
- deverá prestar contas do andamento deste Discipulado ao Ministério da Igreja.
- deverá agregar um novo Discipulador neste processo, nome à sua escolha e em concordância 
com o Ministério da Igreja

O Discipulado:
- Aula 1: conhecer a(s) pessoa(s): sua história de vida, história familiar, sua história de 
conversão e de batismo, sua história eclesiástica, verificar a real conversão da pessoa, se há 
assuntos a tratar na igreja antiga (pegar inclusive os contatos do “ex-pastor”), motivo da saída 
da “ex-igreja”, atual condição de membresia lá.
Explicar a pessoa as 3 Etapas ao Chegar na IBS e os processos de Membresia. (material acima)



- Aula 2: explicar a MVV da IBS (material na apostila)

- Aulas 3 a 5: consistem no material “História dos Batistas aulas 1 a 3” do Pr Rodrigo

- Aula 6: falar sobre Igreja Multiplicadora (PGM) com base no material “Igreja Multiplicadora 
Aula 1” do Pr Rodrigo

- Aulas 7 a 11: consistem no material “Séria sobre Dons aulas 1 a 5” de Mark Driscoll adaptadas
pelo Pr Rodrigo

- Aula 12: Estatuto da Igreja e História (livro de Atas nm 01), mostrar a última cédula de eleição
da igreja – mostrar este material às pessoas para um mínimo conhecimento destes assuntos.

PGM: Pequeno Grupo Multiplicador
É um grupo da Igreja que se reúne em lares com o propósito de comunhão, cuidado, serviço e 
oração e visando se multiplicar integrando novas pessoas a ele.
Nenhum grupo deste deve surgir ou se reunir sem a autorização do Ministério da Igreja.

Ele é P: PEQUENO
Este grupo deve ser pequeno para que haja tempo e oportunidade de comunhão, oração, 
serviço e conversa e espaço para crescimento.
Ele é Pequeno mas crescerá numericamente e se multiplicará em novos grupos.

Ele é G: GRUPO
Significa que é sempre um mesmo grupo de pessoas que se reúne, por isto existirão os 
membros do PGM, porém estes Membros agregarão novas pessoas que de Visitantes se 
tornarão também Membros do PGM.
Então é um grupo definido, mas não fechado.

Ele é M: MULTIPLICADOR
Agregar novas pessoas ao grupo não é OPCIONAL, é vital para o desenvolvimento do trabalho. 
Desta forma este grupo se multiplicará em outros grupos.

ORGANIZAÇÃO DO PGM:

* Anfitrião: é a casa que recebe (pode ser de crentes IBS, de não crentes ou de desviados)

* Coordenador do PGM: (tem que ser alguém Membro da IBS)

- deverá dar relatório de cada reunião ao líder de Evangelismo – seguindo o modelo abaixo de 
Relatório de PGM (caso venha a estar ausente em alguma reunião ele deve incumbir 
previamente alguém de pegar os dados e preencher o relatório repassando a ele Coordenador 
que repassará ao Líder de Evangelismo)

MODELO DE RELATÓRIO DO PGM:

(a ser preenchido pelo Coordenador e enviado semanalmente ao Líder de Evangelismo)

Data: ________________   Lar:___________________________



Hora de Início:____________ Hora de Término:______________
Membros inscritos: (quantidade)_____ Membros presentes nesta reunião: (quantidade)_____

Visitantes: ______________________

Nomes e Telefones dos Visitantes: ______________________________

Quem Serviu na Reunião?

Palavra:___________________

Louvor:___________________

PGMi:____________________

Direção:___________________

- deverá escalar com pelo menos 6 dias de antecedência usando os Membros do PGM: quem 
trará a Palavra (em concordância com o Ministério da Igreja), o Louvor, a Direção da Reunião e
o PGMi (grupo das crianças)

- deverá saber o motivo da ausência do Membro do PGM cuidando assim desta vida e 
reportando eventuais necessidades

- Organizem o espaço aonde vai ser o PGM com antecedência e coloquem mais cadeiras do 
que o número de pessoas que vocês acham que virão. Reservem um lugar pro PGMi um pouco 
distante do local aonde está tendo o PGM para que tanto eles quanto vocês possam ter 
liberdade de "fazer barulho", rs!

MEMBRO DO PGM:

- deverá participar do PGM e informar eventuais ausências ao Coordenador de seu PGM, pode 
ser desligado do PGM se faltar muito ou participar esporadicamente

- terá o privilégio de servir conforme solicitação do Coordenador nas áreas do PGM: Palavra, 
Louvor, Direção e PGMi

- deverá convidar e integrar novas pessoas ao PGM

- não precisa ser ainda Membro da IBS, mas deve ser este seu objetivo

- precisa ter a partir de 12 anos de idade

Quando e Como Tornar uma Pessoa Membro do PGM?

Após ela frequentar algumas reuniões em sequência (com certa frequência), a pessoa Membro
do PGM que tiver mais afinidade com ela deverá num momento e local oportunos sentar e 
explicar e convidar a pessoa a tal decisão. Isto deve ser feito após o Coordenador do grupo dar 
a permissão e depois é preciso que se dê um retorno ao Coordenador se a pessoa decidiu-se 
ou não por ser Membro.



A pessoa decidindo ser Membro do PGM isto precisa ser comunicado pelo Coordenador ao 
Líder de Evangelismo e também precisa-se fazer este comunicado no PGM e não percam a 
oportunidade de comemorar tal decisão!!!

Também a cada novo Membro do PGM, devemos celebrar esta vitória informando a Igreja, por
meio do Pastor, em um Culto de tal decisão. Assim, por exemplo, o irmão X se tornou Membro 
do PGM; é informado no Culto e celebramos todos juntos esta decisão! Este ato vai motivar 
outras pessoas a se despertarem para integrar os PGMs da Igreja.

O fluxo então é: em concordância com o Coordenador de seu PGM uma pessoa mais próxima 
conversa sobre Membresia de PGM com aquela pessoa, a decisão da pessoa é comunicada ao 
Coordenador, que comunica ao Líder de Evangelismo e ao PGM, o Líder de Evangelismo 
comunica ao Pastor que comunica e celebra com a Igreja toda esta decisão.

Estrutura da reunião:

- VALORES: Participação, receptividade, evangelismo, compartilhamento, oração, organização

- Tempo total da reunião: 1 hora no máximo

Sendo 20 a 30 minutos de Palavra aonde não precisa ser uma pregação mas uma conversa 
sobre o tema bíblico designado pelo Ministério da Igreja

- Oração e compartilhamento

- Separar as crianças (PGMi)

- Lanche (não obrigatório e se possível não apenas dado pelo anfitrião mas dividir esta tarefa 
entre todos os membros do PGM)

- Tema da Palavra: material designado pelo Ministério da Igreja

- Agregar novas Pessoas: não crentes, desviados ou pessoas da IBS ainda fora de PGMs

- Participantes (membros do PGM): 8 a 10 prioritariamente escolhidos geograficamente e por 
relacionamentos – além dos que o Grupo agregarão no decorrer do trabalho. Haverá a 
multiplicação quando o PGM atingir 18 a 20 Membros de PGM (OBS: a partir de 12 anos para 
ser Membro do PGM e para participar do PGMi de 9 anos para baixo).

- Momento da Igreja no PGM: este é o Momento em que incentivamos o pessoal do PGM a 
estar nas outras programações da IBS. Não precisa avisar de TODAS as atividades, pense em 1 
ou 2 mais importante para dar enfoque naquela semana. Este Momento deve ser breve, no 
máximo de 3 minutos!

- PGM fora do dia do PGM: este situação é para desenvolver atividades com as pessoas do 
PGM fora do dia de reunião, algumas iniciativas que temos feito, como exemplo:

* visitar um Membro muito faltoso do PGM ou um Visitante que vem com boa frequência;



* o Coordenador ligar e orar durante a semana com algum Membro do PGM por seu PGM;

* imprimirem convites e distribuírem ao redor da casa aonde ocorre o PGM;

* marcar um dia de confraternização com a turma do PGM, uma Chácara, um Passeio, etc.

MULTIPLICAÇÃO:

Ocorrerá quando o grupo que iniciou com 8 a 10 Membros chegar a 18 a 20 Membros. 

No momento da multiplicação 50% dos Membros iniciais permanecerão num PGM e outros 
50% estarão no novo PGM (Membros Iniciais foram os 8 a 10 membros do início daquele PGM 
que está se multiplicando).

O PGM deverá ter ficado um tempo razoável com a quantidade de Membros para 
multiplicação (18 a 20) para passar a Visão, criar estrutura e a “cultura de PGM”. Quero dizer 
com isto é que não necessariamente no dia seguinte a atingir 18-20 Membros que o PGM se 
multiplicará, isto vai ser feito com tranquilidade e direção do Espírito, em oração e em 
conversa principalmente entre o Coordenador, Líder de Evangelismo e Ministério da Igreja, 
mediante é claro haver um novo anfitrião e um novo coordenador para o novo PGM.

Um PGM que exista há 1 ano e não agregue Novos Membros e portanto não esteja a caminho 
de se multiplicar pode ser diluído em outros PGMs já existentes.

MINISTÉRIO DE LOUVOR DA IBS:

MISSÃO:
- levar a Igreja a uma celebração sincera e contagiante
- refletir nas músicas escolhidas os Valores e o Entendimento Bíblico da IBS

VALORES:
- alegria contagiante
- testemunho pessoal
- integração em outras áreas da IBS
- aperfeiçoamento
- humildade
- conhecimento técnico e bíblico
- organização

VISÃO:
- deve através da Celebração prover momentos de inspiração espiritual que levem a Igreja à
Comunhão com Deus e uns com os outros
- deve colaborar para que o Tema e Propósito do Culto sejam assimilados por todos
- deve despertar novos participantes para servir neste ministério (membros ou não)
- deve promover aperfeiçoamento dos participantes deste Ministério
- deve ser um Canal de integração de novas pessoas à Igreja
- deve despertar na Igreja as habilidades musicais



- para o futuro, integrar neste Ministério as outras Áreas de Artes, como exemplo o Teatro

TAREFAS MINISTERIAIS:
-  ser responsável  pela  Música aos Domingos na Igreja  e quando mais  for necessário  e/ou
solicitado pelo Ministério da Igreja

MINISTÉRIO DE CASAIS DA IBS:

MISSÃO:
- levar os Casais da IBS, bem como os de fora, a terem uma transformação em suas famílias por
meio de Cristo e de sua Palavra
- levar os Casais da IBS a agregarem casais não-crentes ou desviados em nossas programações
- dar condições bíblicas para que marido e esposa, pais e filhos compreendam a vontade de
Deus para a vida familiar e vivam esta vontade
- acompanhar, aconselhar e visitar os Casais

VALORES:
- ensino bíblico
- informalidade nas atividades
- uso dos dons espirituais através da participação dos irmãos nas programações

VISÃO:
-  promover  encontros  aonde haja  comunhão,  celebração e  principalmente reflexão bíblica
sobre Temas ligados à Vida Familiar
- promover um grande “Encontro de Famílias” anual para comunhão, agregar visitantes e ter
um momento de reflexão bíblica para as diferentes faixas etárias da Igreja
- propiciar que irmãos da Igreja desenvolvam seus dons e talentos através do Ministério de
Casais
- encontrar formas aonde os cônjuges não crentes ou desviados possam ser inseridos junto de
seus cônjuges crentes nas programações de família da Igreja

MINISTÉRIO DA ESCOLA BÍBLICA DA IBS:

MISSÃO:
- promover o Ensino da Bíblia em suas aulas para a faixa etária de Juniores adiante
PS: entendemos que o Ministério Infantil é responsável pela Educação Bíblica até 10 anos de
idade, inclusive na Escola Bíblica da IBS
-  desenvolver  um Currículo  que inclua  Temas: Bíblicos,  Teológicos  e  Práticos;  equilibrando
estes Temas dentro de seu Currículo Anual
- prover material, aprovado pelo Ministério da Igreja, e direcionar e suportar os professores na
tarefa do ensino bíblico
- capacitar os professores a uma exposição bíblica, clara, dinâmica e prática

VALORES:
- exposição da Bíblia
- aperfeiçoamento (Romanos 12:7b)
- dependência de Deus / oração

VISÃO:
- formar o caráter cristão na Igreja por meio do ensino das Escrituras



- cooperar para que a MVV da Igreja seja conhecida e estabelecida
- promover assuntos de estudo que sejam de interesse da Comunidade em geral alcançando os
não crentes e desviados
-  promover  por  meio  do  estudo  e  prática  da  Palavra  a  saúde  espiritual,  física,  mental  e
emocional da Igreja conforme estabelecido em Hebreus 4:12


