


Treinamento e
crescimento do evangelho

Capítulo 7



Colossenses 1.3-6

[…] o evangelho 6 que chegou até 
vocês. Por todo o mundo este 

evangelho vai frutificando e crescendo, 
como também ocorre entre vocês, 
desde o dia em que o ouviram e 

entenderam a graça de Deus em toda a 
sua verdade.



Colossenses 1.9-13

E isso para que vocês vivam de maneira 
digna do Senhor e em tudo possam 

agradá-lo, frutificando em toda boa obra, 
crescendo no conhecimento de Deus



Crescer

O evangelho, por sua 
própria natureza, produz 
crescimento. Nós todos 
sabemos disso. 
Entretanto, há três 
implicações importantes 
desta ideia simples.



O crescimento do evangelho 
acontece na vida das 
pessoas, não nas estruturas 
da minha igreja.1



Devemos estar dispostos a 
perder pessoas de nossa 
própria congregação, se isto 
for melhor para o crescimento 
do evangelho.2



Vemos pessoas não como 
raios em nossa roda ou como 
recursos para nossos 
projetos, mas como 
indivíduos que estão, cada 
um, em seu próprio estágio 
de crescimento evangélico.

3



Há quatro estágios básicos do 
crescimento do evangelho na vida 

de uma pessoa. Podemos chamá-los:

1.Evangelização

2.Acompanhamento

3.Crescimento

4.Treinamento
.



Evangelização



Acompanhamento



Crescimento



Treinamento



Embora todos os cristãos possam 
e devam ser treinados como 

trabalhadores da videira, nem 
todos são dotados a ministrar 
exatamente da mesma maneira 

ou na mesma extensão.

Observação 1



Treinar cristãos a serem 
trabalhadores da videira não 

significa apenas o 
compartilhamento de certas 
capacidades e habilidades.

Observação 2



Pensando nas pessoas



12 Irmãos, honrem seus líderes na 
obra do Senhor. Eles trabalham 

arduamente entre vocês e lhes dão 
orientações. 13 Tenham grande 

respeito e amor sincero por eles, por 
causa do trabalho que realizam. E 
vivam em paz uns com os outros.
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14 Irmãos, pedimos que advirtam os 
indisciplinados. Encorajem os 

desanimados. Ajudem os fracos. 
Sejam pacientes com todos. 15 Cuidem 
que ninguém retribua o mal com o mal, 
mas procurem sempre fazer o bem uns 

aos outros e a todos. 16 Estejam 
sempre alegres. 
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17 Nunca deixem de orar. 18 Sejam gratos 
em todas as circunstâncias, pois essa é 
a vontade de Deus para vocês em Cristo 
Jesus. 19 Não apaguem o Espírito. 20 Não 
desprezem as profecias, 21 mas ponham 
à prova tudo que é dito e fiquem com o 
que é bom. 22 Mantenham-se afastados 

de toda forma de mal.

1Ts 5.12-22 - NVT




