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AM 506 – PLANTAÇÃO DE IGREJAS 
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

IRTC – International Reformed Theological College 

 

 

Professores:  Ronaldo Almeida Lidório, Dr. – prof.ronaldo@fitref.online 

  Danilo Alves Rocha, M.Div. – prof.danilo@fitref.online 

Período: 18 de abril a 25 de junho de 2022 

Departamento: Estudos Práticos e Profissionais 

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

Pré-requisitos: Não há  

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

 
 
 

I – EMENTA  

Esta disciplina apresenta aos alunos os fundamentos teológicos, os princípios bíblicos e as 

estratégias aplicáveis sobre o plantio de igrejas em uma perspectiva reformada. Explora os 

conceitos teológicos e práticos de Gisbertus Voetius, missiólogo holandês reformado do século 

17, sobre o plantio de igrejas. Inclui modelo de projeto e planejamento para o plantio de igrejas 

locais. 

 

II – PREMISSAS 

A teologia reformada possui premissas que lhe constituem: tem orientação confessional, 

crê que toda verdade é verdade de Deus, é baseada na Palavra de Deus e está arraigada numa 

cosmovisão bíblica. A ação de plantar igrejas, por sua vez, possui esses mesmos pressupostos. 

 

III – OBJETIVOS 

Ao final do curso, os participantes deverão:  

1. Compreender os aspectos teológicos e os princípios bíblicos do plantio de igrejas; 

2. Avaliar as estratégias aplicáveis à plantação de igrejas em uma perspectiva reformada;  
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3. Conhecer os conceitos teológicos e práticos de Gisbertus Voetius relativos a plantação de 

igrejas. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Aula 1:  Apresentação da disciplina 

Plantação de igrejas  

- Apresentação do curso  

- Objetivos do curso  

Aula 11: Gisbertus Voetius: Sua vida e 

influência (Parte 1) – Aula gravada 
- Apresentação do primeiro missiólogo 
protestante, o teólogo holandês Gisbertus 
Voetius do século 17  

Aula 21: Planejamento e organização 

no plantio de igrejas 
 - Apresentação de modelos de 
planejamento e organização para as 
diferentes fases do plantio de igrejas  

Aula 2:  O conceito de plantio de 

igrejas  

- Considerações iniciais 

- Conceitos e definição  

Aula 12: Gisbertus Voetius: Sua vida e 

influência (Parte 2) – Aula gravada 
- Apresentação do primeiro missiólogo 
protestante, o teólogo holandês Gisbertus 
Voetius do século 17 

Aula 22: Estratégias essenciais no 

plantio de igrejas (Parte 1) 
- Conjunto de estratégias que não podem 
faltar no processo de plantio de igrejas 
    

Aula 3: Razões para o plantio de 

igrejas  
 - Razões teológicas 
- Razões missiológicas 
- Razões estratégicas   

Aula 13: Gisbertus Voetius: 

Missiologia e plantio de igrejas (Parte 

1) – Aula gravada 
- Apresentação dos principais conceitos 
missiológicos aplicados ao plantio de 
igrejas de Gisbertus Voetius 

Aula 23: Estratégias essenciais no 

plantio de igrejas (Parte 2) 
- Conjunto de estratégias que não podem 
faltar no processo de plantio de igrejas 
 

Aula 4: Elementos essenciais no 

plantio de igrejas  
- Textos bíblicos que destacam os 
principais elementos no plantio de igrejas  
  
  

Aula 14: Gisbertus Voetius: 

Missiologia e plantio de igrejas (2) – 

Aula gravada 
- Apresentação dos principais conceitos 
missiológicos aplicados ao plantio de 
igrejas de Gisbertus Voetius 

Aula 24: O método Urbanus (Parte 1) 
- Apresentação do método Urbanus, que 
visa a pesquisa urbana para fins de 
evangelização e plantio de igrejas  

Aula 5: Pressupostos teológicos no 

plantio de igrejas (Parte 1) 

- Alguns pressupostos teológicos 
essenciais na compreensão e aplicação 
dos princípios bíblicos de plantio de 
igrejas   

Aula  15:  Orientações 

teológicas e práticas para o plantador 

(Parte 1) 
-  Conjunto de 10 orientações teológicas 
e práticas para o plantador durante o 
processo de plantio de igrejas locais 

Aula 25: O método Urbanus (Parte 2) 
- Apresentação do método Urbanus, que 
visa a pesquisa urbana para fins de 
evangelização e plantio de igrejas 

Aula 6: Pressupostos teológicos no 

plantio de igrejas (Parte 2) 

- Alguns pressupostos teológicos 
essenciais na compreensão e aplicação 
dos princípios bíblicos de plantio de 
igrejas 

Aula 16: Orientações teológicas e 

práticas para o plantador (Parte 2) 

-  Conjunto de 10 orientações teológicas 
e práticas para o plantador durante o 
processo de plantio de igrejas locais 

Aula 26: Desafios eclesiológicos no 

processo de plantio de igrejas 

- Pressupostos, conceitos e propostas 
eclesiológicas fundamentais no plantio 
de igrejas  

Aula 7: Retrospectiva metodológica 

sobre o plantio de igrejas 

 - Breve apresentação dos principais 
métodos usados no plantio de igrejas ao 
longo da história    

Aula 17: Orientações teológicas e 

práticas para o plantador (Parte 3) 

- Conjunto de 10 orientações teológicas e 
práticas para o plantador durante o 
processo de plantio de igrejas locais 

Aula 27: O plantador de igrejas 
- Reflexões sobre o plantador, 

características e necessidades.  
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Aula 8: A natureza e a missão da 

igreja 

- Conceitos bíblicos sobre a igreja, sua 
natureza e missão  

Aula 18: Estratégias para o plantador 

de igrejas 

- Apresentação da importância das 
estratégias intencionais no plantio de 
igrejas  

Aula 28: A família do plantador – Aula 

gravada 

-  Entrevista sobre a família do plantador 
de igrejas 

Aula 9: A natureza da igreja em Atos 2 

- Apresentação das principais 
características da igreja em Atos 2 

Aula 19: O modelo paulino no 

desenvolvimento de estratégias de 

plantio de igrejas 
- Apresentação das principais estratégias 
usadas por Paulo no ministério de plantar 
e fortalecer igrejas  

Aula 29: A vida do plantador – Aula 

gravada 
- Entrevista com um plantador de igrejas  

Aula 10: A vocação da igreja 
- A vocação geral e particular da igreja 
de Cristo  

Aula 20: Realidades que limitam o 

desenvolvimento de estratégias 

saudáveis 
- Cuidados que o plantador de igrejas 
deve ter ao longo do processo   

Aula 30: O Espírito Santo e o plantio 

de igrejas 
- Considerações bíblicas sobre a pessoa 
e trabalho do Espírito Santo na 
conversão dos perdidos e no nascimento 
de igrejas locais 

  

 

V – METODOLOGIA DE ENSINO: 

Postagens semanais das aulas, criação de tópicos no fórum de interação referentes aos 

assuntos das aulas, e duas aulas ao vivo agendadas na plataforma Zoom Meetings. Haverá uma 

avaliação ao fim da disciplina. 

 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS 

Ler os textos de cada aula, interagir semanalmente no fórum, assistir aos vídeos postados 

e realizar a avaliação final. 

 

VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 Interação nos fóruns (30%); 

 Participação nas aulas ao vivo (20%); 

 Avaliação (50%); 

 A leitura do conteúdo de todas as aulas, bem como as leituras adicionais recomendadas 

(totalizando 350 páginas), são obrigatórias para a aprovação final.  
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VIII – TAREFAS DISCENTES 

 Ler os textos e assistir os vídeos; 

 Participar das aulas ao vivo; 

 Postar suas atividades no fórum da disciplina; 

 Comentar os textos dos colegas e tirar dúvidas com o professor; 

 Interagir com professor e colegas em espírito fraterno e respeitoso; 

 Manter-se em dia com seus estudos. 
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