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PR 604 PLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS 
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada  

IRTC – International Reformed Theological College   
   
   
Professor: Sérgio Paulo de Lima – prof.sergio@fitref.online 

Período: 01 de fevereiro a 09 de abril 2021 

Departamento: Estudos Práticos e Profissionais 

Programas: M.B.S.; M.C.S.; M.Div. 

Pré-requisitos: não há    

Créditos e carga horária: 3 créditos, 45 horas/aula   

   

  
   
   

I – EMENTA    

Investiga o modelo bíblico-reformado de estabelecimento e fortalecimento de 

congregações locais e   a revitalização das mesmas. Inclui exame crítico de teorias correntes. 

 

II – PREMISSAS 

Conceitos bíblicos, teológicos e práticos para a plantação e revitalização da igreja.  
 

III - OBJETIVOS   

Instruir os alunos acerca da maneira mais adequada de plantar e revitalizar igrejas 

reformadas, levando em consideração a nossa fé, nossa história e metodologias essencialmente 

bíblicas. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

Aula 1:  Introdução ao curso 
 - Propósito do curso 
 - Objetivos do curso 

Aula 11: A escolha do plantador de 
igrejas 
 - Características de um 
plantador de igrejas 
 - Adequação de campo e 
plantador de igrejas 

Aula 21: Pressupostos bíblicos para 
a revitalização de igrejas 
 - Textos bíblicos que dão 
suporte à revitalização de igrejas 

Aula 2:  Plantação de igrejas 
 - Conceito 
 - Definição 

Aula 12: A família do plantador de 
igrejas 
 - Considerações sobre a 
família do plantador de igrejas e sua 
importância 
 - Adequação da família do 
plantador de igrejas ao campo 

Aula 22: Estratégias bíblicas para a 
revitalização de igrejas 
 - Exemplos bíblicos de 
estratégias para a revitalização de 
igrejas 
  

Aula 3: Pressupostos teológicos 
para a plantação de igrejas 
 - O que a teologia ensina 
sobre a plantação de igrejas 

Aula 13: Trabalho em equipe 
 - Organização de uma 
equipe para o trabalho de plantação 
de igrejas 
 - Formação de líderes na 
equipe 

Aula 23: Estratégias bíblicas para o 
crescimento da igreja 
 - Exemplos bíblicos de 
estratégias para o crescimento da 
igreja 

Aula 4:  Pressupostos bíblicos para 
a plantação de igrejas 
 - Textos bíblicos que 
abordam a plantação de igrejas 

Aula 14: Relatórios e manutenção 
da confiabilidade 
 - O que considerar nos 
relatórios 
 - A quem enviar os 
relatórios 
 - Como manter a 
confiabilidade do trabalho 

Aula 24: O perfil do revitalizador 
 - Características de um 
revitalizador de igrejas 
 - Adequação do campo ao 
revitalizador 

Aula 5: Por que plantar novas 
igrejas? 
 - Necessidades 
 - Motivos 
  

Aula 15: Construindo um 
movimento de plantação de igrejas 
 - O que é necessário para a 
formação de um movimento de 
plantação de igrejas 
 - Como organizar um 
movimento de plantação de igrejas 

Aula 25: A família do revitalizador 
 - Considerações sobre a 
família do revitalizador de igrejas e 
sua importância 
 - Adequação do campo à 
família do revitalizador de igrejas 

Aula 6: Etapas no processo de 
plantação 1 
 - O processo 
  

Aula 16: Por que as igrejas 
definham 
 - Causas internas do 
enfraquecimento das igrejas 
 - Causas externas do 
enfraquecimento das igrejas 

Aula 26: Como avaliar a 
necessidade de revitalização em 
uma igreja 
 - Pontos a serem 
considerados para a avaliação 
 - Quem decide a 
necessidade de uma igreja ser 
revitalizada 
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Aula 7: Etapas no processo de 
plantação 2 
 - O suporte 
  

Aula 17: Por que revitalizar igrejas 
 - Necessidades 
 - Motivos 

Aula 27: A redescoberta da 
natureza missional da igreja 
 - Exposição bíblica da 
natureza missional da igreja 
 - Exposição teológica da 
natureza missional da igreja 

Aula 8: A formação de um grupo 
base 
 - Como formar um grupo 
inicial para a sustentação do trabalho 
  

Aula 18: Por que a revitalização é 
uma tarefa difícil? 
 - Dificuldades para o início 
da revitalização 
 - Dificuldades para a 
manutenção da revitalização 

Aula 28: Trabalho em equipe na 
revitalização da igreja 
 - Organização de uma 
equipe para o trabalho de 
revitalização da igreja 
 - Formação de líderes na 
equipe 

Aula 9:Desenvolvimento de uma 
filosofia de ministério 
 - Prioridades 
 - Dinâmica 
 - Desenvolvimento 

Aula 19: Valores na revitalização 
de igrejas 
 - Que tipo de igreja se 
pretende ser? 
 - Parâmetros para a 
revitalização 

Aula 29: Relatórios e manutenção 
da confiabilidade na revitalização 
de igrejas 

- O que considerar nos 
relatórios 
 - A quem enviar os 
relatórios 
 - Como manter a 
confiabilidade do trabalho 

Aula 10: Construindo uma base de 
oração 
 - Importância da oração na 
plantação de igrejas 
 - Organização em oração 

Aula 20: Pressupostos teológicos 
para a revitalização de igrejas 
 - O que a teologia ensina 
sobre a revitalização de igrejas 

Aula 30: Construindo um 
movimento de revitalização de 
igrejas 

- O que é necessário para a 
formação de um movimento de 
revitalização de igrejas 
 - Como organizar um 
movimento de revitalização de 
igrejas 

   
V – METODOLOGIA DE ENSINO:  

Postagens de três aulas por semana (sempre às segundas-feiras), criação de fóruns 

semanais de interação (assuntos referentes às aulas), testes avaliativos objetivos semanais, aulas 

ao vivo agendadas na plataforma zoom (link no fórum da matéria). 

 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS   

Ler os PDFs, interagir semanalmente no fórum, responder aos questionários e assistir os 

vídeos publicados. 
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VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO   

 Testes semanais 50% 

 Interação nos fóruns 30% 

 Participação nas aulas ao vivo 20% 

 Leitura de 300 páginas sobre o tema da matéria (mediante declaração) - 

Obrigatoriedade para aprovação final 

 

VIII - TAREFAS DISCENTES   

Onde encontrar os textos: Na plataforma da FITRef no tópico PR 604 - Plantação e 

Revitalização de Igrejas 

Tarefas extras: Postagem de vídeos servirão para aprofundamento acerca do tema. 
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