
Integração



disse Jesus: 
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e 
as portas do inferno não prevalecerão contra 
ela.” 
(Mateus 16:18)

A igreja



O que é a igreja?

“…Edificarei a minha igreja…”(Mt 16:18)

É um projeto 
de Jesus

É uma 
edificação

É a casa 
de Deus1 2 3



Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te 
bem depressa; mas, se tardar, para que 
saibas como convém andar na casa de 
Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna 
e firmeza da verdade” 
(I Timóteo 3: 14-15)



Como a casa de Deus 
é construída?

Mas o Altíssimo não habita em templos 
feitos por mãos de homens, como diz o 
profeta: 
O céu é o meu trono,e a terra o estrado dos 
meus pés. Que casa me edificareis? diz o 
Senhor, Ou qual é o lugar do meu repouso? 



O Deus que fez o mundo e tudo que nele 
há, sendo Senhor do céu e da terra, não 
habita em templos feitos por mãos de 
homens” 
(Atos 17:24)



Vós também, como pedras vivas, sois 
edificados casa espiritual e sacerdócio 
santo, para oferecer sacrifícios espirituais 
agradáveis a Deus por Jesus Cristo”. 
(I Pedro 2:5)



Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 
dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal 
pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem 
ajustado, cresce para templo santo no Senhor. 
No qual também vós juntamente sois edificados 
para morada de Deus em Espírito”. 
(Efésios 2:20-22)



Mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa 
de Deus; e esta casa somos nós, se é que 
nos apegamos firmemente à confiança e à 
esperança da qual nos gloriamos.” 
(Hebreus 3:6)



Porque, onde estiverem dois ou três 
reunidos em meu nome, aí estou eu no 
meio deles”. 
(Mateus 18:20)



O que é a igreja?

Uma casa 
espiritual

Formada 
por pedras 
vivas 
(pessoas)

Edificadas 
(vinculadas) 

para morada 
de Deus



Assim como cada um de nós tem um corpo 
com muitos membros e esses membros não 
exercem todos a mesma função, assim 
também em Cristo nós, que somos muitos, 
formamos um corpo, e cada membro está 
ligado a todos os outros.” 
(Romanos 12:4-5)

O Corpo de Cristo



Portanto, vocês já não são estrangeiros 
nem forasteiros, mas concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus”. 
(Efésios 2:19)

A família de Deus



Aplicação do termo Igreja
A igreja como a comunidade de dois ou três 
reunidos em nome de Jesus: 
Igreja

A igreja como a comunidade dos discípulos em 
uma determinada localidade: 
Igreja Local
A igreja como a comunidade de todos os filhos 
de Deus: 
Igreja Universal



Pois aquele que de antemão conheceu, 
também predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho, a fim de que seja o 
primogênito entre muitos irmãos”. 
(Romanos 8:29)

Qual é o 
projeto 
de Deus?



Qual é o 
projeto 
de Deus?

Família = Unidade
De muitos filhos = Quantidade
Semelhantes a Jesus = Qualidade

Deus quer uma família 
de muitos filhos 
semelhantes a Jesus



Santifica-os na tua verdade; a tua palavra 
é a verdade” (João 17:17)

Deus quer uma família de  
muitos filhos semelhantes a Jesus

Para que todos sejam um, como Tú, ó Pai, o 
és em mim, e eu em ti; que também eles 
sejam um em nós, para que o mundo creia 
que Tu me enviaste” (João 17:21)



Para que sejam um 
unidade

A fim de que o mundo creia 
quantidade

Santifica-os na tua verdade 
Qualidade

Deus quer uma família de  
muitos filhos semelhantes a Jesus



Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisa que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. Amém”. 
(Mateus 28:19-20)

Como cumprir o projeto?
Fazendo discípulos



E o que de mim, entre muitos 
testemunhas, ouviste, confia-o a homens 
fiéis, que sejam idôneos para também 
ensinarem os outros”. 
(2 Timóteo 2:2)

Como cumprir o projeto?
Fazendo discípulos



Nosso compromisso
Ser e fazer discípulos

Temos o compromisso de levar todos a 
experiência do discipulado. Cada um deve estar 
devidamente debaixo de uma cobertura pastoral 
e bem identificado. 
(Mateus 28:18-19)



Nosso compromisso
Apascento mútuo Efésio 5:21

Pluralidade Atos 20:28

Transparência I João 1:5-7

Honestidade Provérbios 27:5-6

Disponibilidade Atos 2:42-47/Mateus 4:19-20

Confidencialidade Provérbios 27:5-6

Prestação de contas Provérbios 27:5-6



Como nos reunimos
Igrejas nas casas 
encontros constantes e semanais

Celebrações gerais 
semanais e públicas

Assembléia geral 
apenas para vinculados 
(internas)

Eventuais



Quem são os vinculados?
Todos que confessam Jesus como Senhor de suas 
vidas. Que são batizados e estão vinculados a 
alguém pelo discipulado.

e não retendo a cabeça, a qual todo 
o corpo, suprido e bem vinculado 
por sias juntas e ligamentos, cresce 
o crescimento que cresce de Deus.” 
(Colossenses 2:19)



Onde estamos
Igreja Local 
Brasil 
Outros Países



Onde estamos
Rio de Janeiro
Anil 
Ramos 
Pilares 
Piedade 
Honório Gurgel 
Del Castilho 
Grajaú 
Rio Comprido 
Jacarepaguá 
Guaratiba

Tijuquinha 
Rio das Pedras 
Freguesia 
Boiúna 
Bangu 
Recreio 
Engenho Novo 
Taquara 
Tanque 
Senador Camará



Onde estamos
Brasil



Rio de Janeiro - RJ 
Cabo Frio - RJ 
Rio das Ostras - RJ 
São Pedro da Aldeia - RJ 
Araruama/Iguaba - RJ 
Búzios - RJ 
Teresópolis - RJ 
Miguel Pereira - RJ 
Angra dos Reis - RJ 
Nova Iguaçu

Rio de Janeiro

São Bernardo do Campo - SP 
Santo Amaro - SP 
Guarulhos - SP

São Paulo



Vila Velha - ES 
Cataguases - MG 
Nova Lima - MG

Espírito Santo & 
Minas Gerais

Brasília - DF 
Goiânia - GO 
DVO - GO 
Curitiba - PR

Goiás & Paraná



Porto da Folha - SE 
Itapetim - PE 
Porto Seguro - BA 
Teixeira de Freitas - BA

Nordeste

Bogotá - Colômbia 
Santiago - Chile 
Colina - Chile 
San Vicente - Chile 
Rancágua - Chile 
Curacavi - Chile

Outros Países



De Mileto, Paulo mandou chamar os 
presbíteros da igreja de Éfeso”. (Atos 20:17)

Função dos presbíteros

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho 
sobre o qual o Espírito Santo os colocou como 
bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele 
comprou com o seu próprio sangue. (Atos 20:28)



Supervisionar 
“…O Espírito Santo os colocou como bispos…”

Função dos presbíteros

Pastorear 
“…para apascentarem a igreja de Deus…”

Presidir/Governar 
I Timóteo 3:4;5:17 e I Tessalonicenses 5:12,13



Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho…” 
(Atos 20:28)

A pluralidade de presbíteros

É melhor ter companhia do que estar 
sozinho, porque maior é a recompensa do 
trabalho de duas pessoas”. 
(Eclesiastes 4:9)



1.

A pluralidade de presbíteros

Proteção

Na pluralidade há:

2.
Restauração 
de vida e 
ministério

3.
Alento

4.
Variedade 
de dons e 
serviços



Governo da igreja em Jacarepaguá

José Sidnei M. Filho
Luciano A. Rodrigues Uziel G. Souza

Cobertura espiritual do presbitério

Sérgio Rodrigues Franco



As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. 
Áqüila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, 
e também a igreja que reúne na casa deles. 
(I Coríntios 16:19)

Igrejas nos lares

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, 
a você, Filemom, nosso amado cooperador, à irmã 
Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja 
que se reúne com você em sua casa. (Filemon 1:1-2)




