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A GRANDE MISSÃO CONTINUA
“20 Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei
decepcionado; pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como
em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante
a vida, ou mesmo na hora da morte. 21 Porque para mim, o viver é
Cristo e o morrer é lucro! 22 Caso continue vivendo no corpo,
certamente apreciarei o fruto do meu labor. Mas já não sei o que
escolher. 23 Sinto-me conclamado pelos dois lados: desejo partir e estar
com Cristo, o que é infinitamente melhor; 24 mas, entendo que, por
vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. 25
Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e
continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, 26 a fim
de que, pela minha presença, uma vez mais o vosso louvor e glória em
Cristo Jesus transborde por minha causa”

Filipenses 1.20-26

PORQUE PLANTAR IPRB, ONDE NÃO HÁ?
• O apóstolo das missões : Paulo
Nos seus quase dez anos de trabalho, implantando
congregações, Paulo focou na cultura do seu
tempo e na disponibilização de uma teologia que
desembocasse em prática.
Seu foco era edificar, construir, plantar, regar e fazer crescer
a Igreja de Jesus. Sabia como ninguém contextualizar-se
sem perder a visão de que a plantação de novas Igrejas
estava embasada na pregação das Boas Novas.

PORQUE PLANTAR IPRB, ONDE NÃO HÁ?
• Igrejas fundamentadas na palavra: A alegria
do apóstolo Paulo estava na consolidação de
tais comunidades da fé e que essas novas
comunidades estivessem fundamentadas no
verdadeiro Evangelho.
Convicção da Urgência: O semear de Igrejas por onde
passava ditava o ritmo dessa urgência e isto ficou bem
claro em todos os seus escritos.

PORQUE PLANTAR IPRB, ONDE NÃO HÁ?
• Crescer institucionalmente: As Igrejas
plantadas pelo apóstolo não somente cresciam
no conhecimento do Senhor, mas cresciam
também institucionalmente, com parâmetros
doutrinários e acompanhamento.
Sustentação teológica e firmeza de propósito:
As comunidades se mantiveram firmes por longos anos e
serviram para disseminar o evangelho, para tantos
outros vilarejos, cidades e paises.

O PROJETO
A. Enviar obreiros para plantar igrejas em
cidades grandes onde não tem IPRB.
B. Formar uma base em cidades estratégicas
com meta de ser um braço para alcançar
as cidades menores.
C. A partir das cidades maiores preparar e
enviar obreiros para as cidades menores.

INÍCIO DAS ATIVIDADES DE PREPARO
A. Janeiro de 2022 será aberto aos
Presbitérios para que o voluntários se
apresentem e sejam submetidos a
comissão.
B. Junho de 2022 início dos treinamentos.
C. A Mispa fornecerá o curso, como também
todo o programa de desenvolvimento do
trabalho no campo.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NO CAMPO
A. Domicílio com condições para
reuniões de grupo familiar
B. Locação de espaço não fixo
(auditórios de hotéis restaurantes e
etc), à partir dos 20 membros.
C. Aluguel de salão à partir de
condições locais suficientes.

ALVO PARA O BRASIL
A. A partir da implantação do projeto, em 10 anos,
plantação de 50 igrejas.
B. Alvo de Cinco igrejas a cada ano.
C. Investimento de recurso predefinido para 05
anos. Total para os primeiros 03 anos. Corte de
25% a cada ano.

