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“Grande são as obras do SENHOR; são meditadass por todos os que se 
deleitam com elas” (Salmos 111:2).   

 
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todos os 
ramos que em mim não dão frutos, enquanto cada ramo que dá frutos, 

ele poda para que seja ainda mais frutífero...'Eu sou a videira; vocês são 
os ramos. Se você permanecer em mim e eu em você, você dará muitos 

frutos; sem de mim, você não pode fazer nada.  Se você não 
permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e murcha; 

tais ramos são pegos, jogados no fogo e queimados.  Se permanecer em 
mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser, e 

será feito. Isto é para a glória do meu Pai, que vocês dêem muitos 
frutos, mostrando-se meus discípulos” (João 15:1-8). 

 

Introdução	às	Práticas	Frutíferas	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por gerações, os seguidores de Cristo têm trabalhado para cumprir o mandamento de fazer discípulos de todas 
as nações. Por meio de um processo envolvendo tentativas, equívocos, orientação do Espírito Santo, 
experimento, estudo e, até mesmo, situações acidentais, obreiros em todo o mundo aprenderam em seu 
trabalho de campo quais práticas dão frutos no plantio de igrejas entre muçulmanos. Muitas vezes, no 
entanto, esse conhecimento não é compartilhado com outras pessoas ou não é colocado em prática. 
Perdemos tempo e recursos no Corpo de Cristo, aprendendo lições que já foram aprendidas por outros. 

 

E se sua equipe de plantação de igrejas pudesse passar vários anos conversando com mais de 1000 

pessoas de muitas organizações missionárias diferentes, que também estão focadas em ver novas igrejas 
emergirem e prosperarem nas comunidades muçulmanas? 

E se você pudesse perguntar a eles o que aprenderam com a experiência que desenvolveram? Que 

práticas eles descobriram como as mais eficazes para o surgimento de grupos de novos crentes em Cristo 
que se reproduzam rapidamente e sejam saudáveis em um contexto muçulmano?   

Este guia é o resultado de um estudo que fez exatamente essas perguntas. 

Ele apresentará as 68 Práticas Frutíferas que surgiram do estudo e guiará você e a sua equipe por meio delas, 
para que vocês possam considerar como aplicá-las com sucesso em sua área de ministério.  

Práticas Frutíferas não é uma fórmula ou programa. Elas são uma lista simples que compartilha as experiências 
de um grupo grande e diversificado de obreiros experientes com um objetivo comum: ver comunidades 
crescentes e prósperas de seguidores de Cristo entre grupos muçulmanos. As equipes que trabalham no 
plantio de igrejas podem usar a lista para estimularem as discussões sobre suas próprias práticas nas 
diferentes categorias e usá-las para considerarem as mudanças que eles podem querer fazer em suas práticas. 
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 O que é uma Prática Frutífera? 

 “Práticas Frutíferas” são atividades e comportamentos que vários 
plantadores de igrejas descobriram que são eficazes para produzir o fruto 
espiritual de novos crentes, comunidades saudáveis de discipulado e a 
reprodução de comunidades de crentes em um contexto muçulmano. 

Essas práticas são descritas como “frutíferas” em vez de “melhores” ou “boas”, porque não são apenas boas 
ideias; elas dão vida. Elas geram crescimento e reprodução. Esta lista é um ponto de partida para discussões 
importantes entre agências e equipes sobre o que contribui para a produtividade, com base nas realidades da 
experiência e no fundamento das Escrituras. Como você adicionará à esta lista? 

Muitos dos princípios listados aqui podem ser de bom senso, mas nem sempre são práticas comuns. Este 
manual ajudará as equipes a entenderem o que é relevante para o seu contexto a partir da rica coleta de 
sabedoria existente e incentivarem o compartilhamento de seu próprio conhecimento com outras pessoas. 

Cooperando com Deus. Todo verdadeiro ministério envolve a parte de Deus e a nossa parte. Por exemplo, 
não podemos mudar o coração das pessoas. Essa é a parte de Deus. Mas podemos compartilhar o evangelho 
e demonstrar o amor de Cristo. Essa é a nossa parte. 
 
Esta lista destaca práticas que demonstraram produzir frutos para Sua glória. Quando os nossos olhos estão 
voltados para o Pai e Sua boa obra, o resto depende dele!  
 

 

Ao ler esta lista, lembre-se do seguinte: 

 
• Descritivo, não prescritivo. Esta lista não é um conjunto de fórmulas a serem seguidas. Em vez disso, 

ela oferece descrições de características que são importantes e que, em oração, podem ser 
aplicadas, usando seu próprio conhecimento das condições locais, e adaptadas ao seu próprio 
contexto. 
 

• Evoluindo. Esta lista representa aquilo que foi aprendido a partir dos obreiros no campo. A lista não 
está completa. Com o tempo, à medida que recebermos ideias de mais obreiros, representando uma 
ampla gama de experiências, revisaremos o conjunto atual. 

 
• Holístico. Essas práticas se apoiam. Elas contribuem para a produtividade, pois mantêm uma relação 

uma com a outra. Isto é especialmente verdade nas práticas dentro de uma mesma categoria. As 
evidências oriundas do campo mostram que a produtividade ocorre dentro de um conjunto de 
práticas, e não com uma prática isolada das outras. 

 
● O fator “Deus”. Pense nesta lista como um resumo de muitas maneiras pelas quais vemos Deus 

trabalhando por meio das equipes. Essas são práticas que as equipes descobriram que são eficazes no 

“Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, 
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez 
crescer; de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que 
efetua o crescimento” (1 Coríntios 3:5-7). 



3  

trabalho de somar esforços com Deus naquilo que Ele está fazendo. 

Categorização	
 

Para facilitar a compreensão, as práticas foram agrupadas em oito categorias básicas e cada prática recebeu 
um rótulo para tornar mais fácil a sua referência.  

 
 

Categoria Rótulo da   Categoria Rótulo da 

Relacionadas à 
Sociedade 

Sociedade   Relacionadas aos 
Interessados no Evangelho 

Pessoas 
Interessadas 

Relacionadas aos 
Crentes 

Crentes   Relacionadas aos Líderes Líder 

Relacionadas a 
Deus 

Deus   Métodos de Comunicação Comunicação 

Equipes Frutíferas Equipes   Igrejas Frutíferas Igrejas 

	

Para mais informações sobre a pesquisa e análises do estudo em que este manual é 
baseado, consulte a seção de recursos no final deste guia. 

 

 

 

 

 

 

O que queremos dizer com a palavra “igreja”? 
 

Diferentes pessoas podem ter ideias diferentes em mente quando leem a palavra “igreja”. Os 
pesquisadores deste guia usaram os termos “grupos de comunhão” ou “comunhão de novos crentes” 
para descreverem expressões locais da palavra bíblica ekklesia e para mesma palavra em português, 

“igreja”. 
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Guia	do	Facilitador	

Como	Usar	a	Lista	de	Práticas	Frutíferas	
 
 
A seguir, são apresentadas oito tabelas que descrevem as 68 Práticas Frutíferas agrupadas em oito 
categorias. Este guia do facilitador mostrará, passo a passo, como conduzir uma discussão em equipe a fim 
de verificar de que modo ela está envolvida em cada prática. O objetivo da discussão é ajudar as equipes a 
entenderem melhor quais práticas estão se desenvolvendo bem e quais precisam se desenvolver melhor. 
Assim, as equipes poderão se tornar mais frutíferas, experimentando crescimento e um avanço na 
multiplicação de comunidades de crentes. 

 
 

1. Preparação:	
 

§ Forneça cópias das descrições das Categorias de 
Práticas Frutíferas para todos os membros da equipe, 
antes de se reunirem. Peça a eles para investirem 
tempo considerando a tarefa. Diga a eles que deverão 
avaliar a equipe quanto ao desempenho de cada uma 
das práticas. 
 

            - OU – 
 

§ Faça cópias das listas para distribuir na reunião, mas 
garanta que todos tenham tempo para ler ou ouvir as 
descrições e considere suas respostas. 
 

§  Antes da reunião, decida o ritmo em que você deseja 
avançar na apresentação da lista. Algumas equipes 
desejam discutir uma categoria por reunião. No entanto, 
você pode fazer com que elas sejam o foco de uma 
discussão mais longa ou reunião de equipe. Você pode 
começar com qualquer categoria, elas não estão 
relacionadas em nenhuma ordem específica. 
 

§ Escolha alguém para tomar notas das observações e 
objetivos. Tenha cópias sobressalentes das listas de 
Práticas Frutíferas, incluindo aquelas que você usará 
para registrar a avaliação da equipe. 

Quem deve facilitar?  

 
O facilitador deve ser capaz de garantir 
que todos na equipe tenham a 
oportunidade de compartilharem as 
suas opiniões, ajudar a equipe a chegar 
a conclusões e ser capaz de organizar o 
registro das decisões tomadas pela 
equipe. Em algumas equipes, a melhor 
pessoa para essa função não é o líder da 
equipe—pode ser um facilitador 
convidado de fora das equipes ou outro 
membro da equipe.  
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2. Introduzindo	Práticas	Frutíferas	
 

§ Comece com uma oração. 

§ Apresente as Práticas Frutíferas. Liste o estudo informado para a equipe. Aqui está um roteiro:  
§ Deixe alguns momentos para dúvidas sobre esta situação. 

 

Práticas Frutíferas é uma lista de práticas que milhares de plantadores de igrejas que 
trabalham entre muçulmanos identificaram como comportamentos que levam a uma crescente 
e próspera formação de grupos de comunhão de novos crentes. Elas são chamadas de “Práticas 
Frutíferas” porque não são apenas boas idéias, mas porque produzem crescimento e reprodução 
de mais novos crentes, levando a movimentos de discipulado nas comunidades muçulmanas. 

Esta lista é o resultado de um período de vários anos de estudo de várias agências que envolveu 
entrevistas, consultas e pesquisas entre muçulmanos. A equipe de pesquisa procurou descobrir 
quais práticas as equipes de plantação de igrejas descobriram que Deus está atualmente usando 
para fazer crescer Seu reino entre os muçulmanos, a fim de ajudar outras pessoas a serem mais 
eficazes. Após pesquisa e análise, eles organizaram esta lista atual de 68 práticas frutíferas. 

Esse processo de pesquisa é uma tentativa imperfeita de entender o mistério do ministério. Todo 
verdadeiro ministério envolve a parte de Deus e a nossa parte. Não podemos converter pessoas. 
Essa é a parte de Deus. Mas podemos compartilhar o evangelho e demonstrar o amor de Cristo. 
Essa é a nossa parte. (Ver 1 Coríntios 3: 5-7 para a descrição dessa ideia por Paulo.) Aprender 
com outras pessoas quais práticas estão produzindo frutos em seu ministério pode nos ajudar a 
dar mais frutos em nosso contexto, enquanto fazemos a nossa parte para convidar os 
muçulmanos a seguirem Jesus. 

Portanto, neste guia, “Prática Frutífera” significa uma prática que é eficaz para produzir o 
surgimento, a saúde e o crescimento das comunidades de novos crentes em Cristo em uma 
comunidade religiosa muçulmana. As práticas são agrupadas em categorias que refletem as 
esferas de relacionamento nas quais os obreiros estão envolvidos em diferentes estágios do 
ministério. 

Nosso objetivo hoje é usar esta lista para refletir sobre como nós, como equipe, estamos 
envolvidos nessas práticas em nosso ministério e discutirmos como poderíamos aplicá-las de 
maneira mais eficaz. Hoje estamos nos concentrando em (a categoria que você escolheu). 

Lembre-se: esta lista não compara nossa equipe a outras equipes. Nenhuma equipe demonstra 
todas as práticas frutíferas. Em vez disso, nos ajudará a comparar nossa equipe com um 
conjunto de princípios que demonstraram levar ao ministério frutífero. Esta é uma oportunidade 
para nossa equipe examinar nossas vidas, ministério e objetivos de uma perspectiva mais 
ampla. Esse processo pode nos expor às idéias que ainda não consideramos, ou pode 
simplesmente afirmar o que já estamos fazendo. 
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3. Obtendo	Feedback	Inicial:	
 

 Se você não forneceu a todos a lista de Práticas 
Frutíferas antes da reunião, reserve um tempo para 
eles lerem ou ouvirem todas as descrições da 
categoria em que estão trabalhando. 
 
Você pode achar que funciona melhor para o seu 
grupo ler a lista juntos. De qualquer maneira, verifique 
se todos entendem as descrições. Esteja atento a 
todos no grupo e não permita que ninguém apresse o 
processo. 

 
Peça um feedback geral para trazer à tona quaisquer emoções e atitudes e crie um ambiente seguro para 
uma discussão honesta. Você pode perguntar: “Como você se sentiu ao analisar esta lista?” 

 

4. Cada	Pessoa	Avalia:	
Cada membro da equipe deve considerar o quão bem a equipe se envolve em cada uma das atividades 
listadas e determinar o quão bem ele acha que a equipe está se saindo. Reserve um tempo para que cada 
um faça essa avaliação e para que faça a sua própria avaliação. Haverá tempo após a discussão para que 
essas avaliações sejam reconsideradas, mas é importante descobrir o que cada pessoa pensa antes do 
início da discussão. 

 
 

 Há espaço em cada linha para 
escrever uma “nota” em uma escala 
de 1-5. Esta é uma maneira de 
identificar facilmente áreas fortes e 
fracas.  
 

 
§ Uma nota ‘1’ indica que a equipe não se engaja nesta prática ou que não lida bem com ela. 
§ Uma nota ‘5’ indica que a equipe se engaja regularmente e bem com a prática.  
§ Uma nota ‘3’ indica que a equipe, às vezes, está engajada na prática, mas precisa ser mais 

intencional. 
 

Esta nota é para ajudar a identificar se a equipe acredita que a atividade é uma área forte ou fraca. 
A perspectiva de cada membro é importante, então incentive cada um a compartilhar honestamente as 
suas observações e opiniões. Alguns membros da equipe relutam em dar uma nota à equipe. Incentive-os 
a entenderem que esse exercífico é apenas uma forma de tentar identificar as áreas que eles consideram 
ser os pontos fortes e fracos da equipe. Deste modo, será possível se concentrar naquilo que precisa ser 
melhorado. 
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5. A	Equipe	avalia	em	conjunto:	
 
Agora é a hora da equipe discutir as avaliações e decidir em conjunto como ela está se saindo em cada prática. 
Essa é a parte mais importante do processo, pois ajudará a equipe a realmente entender quais são seus pontos 
fortes e fracos, em comparação com a lista de Práticas Frutíferas. 

§ Começando com a primeira prática, peça a cada membro da equipe que compartilhe a nota que deu à 
equipe, o que reflete como a descrição se encaixa na equipe. Neste ponto, você só quer uma resposta 
curta, em vez de uma explicação longa de cada participante. 
 

§ Em seguida, dê aos participantes a oportunidade de explicarem sua opinião. Permita que todos falem, 
inclusive os mais introvertidos. É importante dar tempo a todos os membros da equipe que desejam a 
oportunidade de explicar a sua perspectiva, especialmente se ela diferir das demais. O maior benefício 
para a equipe virá através do processo de ouvir e entender as respostas de cada um. A discussão é ainda 
mais importante do que concordar com a sua resposta final. 

 
§ Por fim, conduza o grupo a tomar uma decisão sobre como classificar a equipe sobre essa prática. É 

assim que você se certifica se a prática representa um aspecto positivo ou negativo. Observe a nota na 
lista e verifique se a equipe tem cópias das decisões do grupo posteriormente. 
 

§ Vá para a próxima prática. Acompanhe o tempo e não tente resolver todos os problemas levantados na 
discussão. Em vez disso, tome nota deles para futuras reuniões. 

Alguns conselhos importantes para a discussão: 

• Se a prática causar discordância séria entre os membros da equipe, circule-a no formulário e volte a 
discuti-la posteriormente. 

• Se parece haver uma divisão de opinião igual (metade pensa que a equipe está indo bem e a outra 
metade pensa que não), considere que a prática recebeu uma nota média e siga em frente. 

• Se uma descrição não se aplicar à sua equipe, pule-a. Há muita diversidade entre as equipes que 
trabalham em contextos muçulmanos; portanto, algumas perguntas podem não se aplicar a você. Outras 
podem ser difíceis de discutir. Use as descrições como uma ferramenta para atender às necessidades de 
sua equipe. 

• Se todos os membros da equipe concordarem, você deve permitir que mais tempo seja investido em 
discussões e comentários. 

• Algumas frases ou palavras na descrição podem comunicar conceitos distintos para pessoas diferentes. 
Seja claro sobre como cada pessoa entende a descrição e discuta suas diferentes interpretações. 

• À medida que a discussão avança, algumas pessoas podem querer mudar de opinião sobre o 
desempenho da equipe em uma prática específica. Isso é bom, mas não pressione ninguém a concordar 
com a maioria. 
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6)	Reflexão	e	estabelecimento	de	metas:	
 
Quando você terminar de discutir todas as práticas em uma categoria, conclua fazendo uma reflexão juntos 
sobre a categoria inteira. 

 
As perguntas no final de cada categoria ajudarão sua equipe a fazer observações sobre 
seus pontos fortes e fracos e identificar implicações para seu ministério. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
Decida como você deseja crescer em equipe nas Práticas Frutíferas. Registre suas decisões aqui: 

 
 
Considerando as práticas em que somos fracos, quais devem ser uma prioridade para o crescimento da 
nossa equipe? 

  
1. _____________________________________    4. ____________________________________________ 
 
2. _____________________________________    5. ____________________________________________ 
 
3. _____________________________________    6. ____________________________________________ 
 
 
 
 

Considerando as práticas em que somos mais fortes, em quais delas devemos procurar oportunidades 
para compartilhar nossa experiência com outras equipes? 

 
1. _____________________________________    4. ____________________________________________ 
 
2. _____________________________________    5. ____________________________________________ 
 
3. _____________________________________    6. ____________________________________________ 
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Por fim, anote alguns objetivos com base em sua avaliação e reflexão. Preencha este quadro para 
cada prática que você deseja priorizar: 

 
Queremos crescer 

nesta Prática Frutífera: 

 
Que recursos 

precisamos para 
implementar essa 

prática? 

 
Quando queremos ver 
melhorias nessa área? 

 
Como vamos nos 
responsabilizar? * 

    

    

    

    

    

* Comunique seus objetivos com seu supervisor ou treinador para ajudar mantê-lo responsável.  
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Lista das Práticas Frutíferas 
	

 

 

 

 

 

 

 

PARA TERMINAR COM UMA ORAÇÃO … 
 
Pai Celestial, o Senhor nos chamou para trabalhar contigo, fazendo discípulos de todas as 
nações. Ajude-nos a aprender com aqueles com quem trabalhamos nos campos de colheita. 
Estamos comprometidos com práticas que darão frutos para o Teu reino. Ajude-nos a dar o tipo 
de fruto que dura e produz muitos mais discípulos para compartilhar da Tua salvação e trazer 
glória ao Teu nome. 
Amém. 
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Categoria	de	Práticas	Frutíferas:	Relacionadas	à	Sociedade	

Sem um relacionamento positivo e sincero com os muçulmanos em sua própria comunidade, como um 
obreiro poderá fazer novos discípulos? Esta categoria de Práticas Frutíferas, “Relacionadas à Sociedade”, 
refere-se às relações que os obreiros têm com os membros da sociedade que encontram regularmente ao 
realizar seu ministério.  

A apreciação pela cultura local está no centro desse grupo de práticas. Os obreiros demonstram essa 
apreciação à medida que se tornam aprendizes da sociedade e adaptam seu estilo de vida de maneira 
apropriada. 

Etiqueta Prática e Descrição Como estamos 
indo?*  

Sociedade 1 Obreiros frutíferos comunicam com respeito, comportando-se de maneira 
culturalmente apropriada. 

A atitude de um obreiro em relação à cultura local envia mensagens poderosas. Os 
obreiros frutíferos se comportam de forma culturalmente apropriada em áreas culturais 
importantes, como roupas e alimentos, e especialmente no que diz respeito à 
hospitalidade. São sensíveis às expectativas culturais do cenário local, mesmo que não 
adotem toda a prática local. 

 
 

      

Sociedade 2  Obreiros frutíferos atendem às necessidades práticas de sua comunidade como uma 
expressão do evangelho. 

As boas obras frequentemente ajudam os obreiros a conquistarem uma boa reputação na 
comunidade anfitriã. Obreiros frutíferos deixam claro que essas boas ações são uma 
expressão do Evangelho. De outra forma, os locais podem assumir que o missionário é 
apenas uma pessoa boa ou que suas obras são uma forma de obter mérito religioso.  

 

Sociedade 3 Obreiros frutíferos se relacionam com pessoas de maneira com que respeitam os 
papéis de gênero na cultura local. 

Os papéis de gênero e os tabus associados a eles são questões poderosas no mundo 
muçulmano. Ao manter uma perspectiva bíblica sobre o tema, os obreiros frutíferos 
devem se esforçar para compreender quais são os papéis de cada gênero no contexto 
local e demonstrar respeito pelas normas sociais. 

 

Sociedade 4 Obreiros frutíferos mobilizam extensas, intencionais e focalizadas orações. 

Obreiros frutíferos convidam outras pessoas para participarem do ministério intercedendo 
por elas e pelo povo com quem trabalham. Eles reconhecem que mobilizar intercessores 
é tão importante quanto mobilizar obreiros para se juntarem a eles no campo. 

 

Sociedade 5 Obreiros frutíferos buscam proficiência na língua. 

Obreiros capazes de se comunicarem com fluência e clareza na(s) língua(s) dos anfitriões 
têm chances muito maiores de serem frutíferos. Eles consideraram cuidadosamente 
questões relacionadas à escolha da linguagem. Se devem utilizar a língua materna ou a dos 
negócios, a sagrada ou a secular. Ao aprender a língua, os missionários também adquirem 
um conhecimento maior sobre a cultura, o que faz com que a fluência na língua seja um 
fator de geração de frutos em diferentes dimensões. 
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Sociedade 6 Obreiros frutíferos aproveitam pesquisas pré-campo e em campo para moldar seu 
ministério.  

O ministério frutífero é moldado por muitas correntes diferentes de informação, 
incluindo etnografia, linguística e história. Obreiros que pesquisaram ou refletiram 
ativamente sobre a pesquisa de outros a respeito daquela sociedade em particular são 
mais frutíferos do que os que baseiam seus ministérios em ideias preconcebidas ou em 
padrões de ministério provenientes do seu país de origem. 

 

Sociedade 7 Obreiros frutíferos estabelecem relações positivas com os líderes locais. 

Ao se relacionar de forma sensível e cuidadosa com as autoridades locais, incluindo 
figuras religiosas não cristãs, os missionários ganham respeito e boa reputação na 
comunidade anfitriã. Os que escolhem intencionalmente seus relacionamentos com os 
líderes locais têm maior probabilidade de serem frutíferos. 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 Significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nessa prática. 
5     Significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 

 
 
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	o	relacionamento	com	a	sociedade:	
 

• Quais princípios da Palavra de Deus podem ajudar a moldar meus valores e metas de como me 
relaciono com essa sociedade e sua liderança? 
 

● O que descreveria meu relacionamento com a sociedade local atualmente? (Ou, como espero que 
meu relacionamento com a sociedade local seja descrito depois de morar lá por um ano?) 
 

● Como os valores descritos nas declarações acima são mostrados em minhas atitudes e estilo de vida? 
 

● Tenho opções de estilo de vida que não refletem esses valores? 
 

● Quais recursos estão disponíveis para me ajudar a entender o que essa sociedade valoriza e como ela 
opera?  

 
● Que ações específicas eu (e meus colegas de trabalho) precisamos tomar para viver mais plenamente 

essas Práticas Frutíferas no relacionamento com esta sociedade? 
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Categoria	de	Práticas	Frutíferas:	Relacionadas	aos	Interessados	no	
Evangelho	

As Práticas Frutíferas desta categoria têm a ver com o relacionamento entre os obreiros e as pessoas, pois 
eles intencionalmente comunicam o evangelho em palavras e ações. Uma “pessoa interessada” é um 
muçulmano que mostra abertura às boas novas de Jesus. Essa pessoa pode ser simplesmente alguém que 
ouve ou vê o evangelho e está curioso para aprender mais ou uma pessoa que experimentou Jesus e está 
buscando ativamente a verdade.	

Elas podem ouvir e ver o evangelho em sua vida e obra? Obreiros frutíferos vivem sua fé. Por meio de exemplos 
e palavras pessoais, eles ensinam os inquiridores e as pessoas a obedecerem ao que já entendem sobre a 
verdade de Deus.  

 

 

Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

Interessados 1 Obreiros frutíferos são ousados em testemunhar.  

Ousadia significa coisas diferentes em situações diferentes. Alguns assumem 
grande risco simplesmente ao viver em ambientes perigosos. Outros precisam de 
coragem para falar abertamente sobre Jesus em ambientes hostis. Obreiros 
frutíferos não colocam a si mesmos ou outras pessoas em perigo por 
imprudência a fim de ser ousados, mas refletem o poder de Deus apontando 
para Jesus Cristo, em palavras e em ações, mesmo diante de oposição. 

 

Interessados 2 Obreiros frutíferos oram por milagres como um sinal que confirma o 
evangelho. Uma demonstração do poder de Deus tem sido um fator-chave para 
que muitos muçulmanos abracem a fé em Jesus Cristo. Cientes disso, muitos 
obreiros frutíferos oram especificamente para que Deus intervenha através de 
sonhos, cura, libertação de espíritos malignos e outros sinais claros que 
confirmem a verdade do Evangelho. 

 

Interessados 3 Obreiros frutíferos oram pelas necessidades de seus amigos em sua presença. 
Obreiros frutíferos demonstram empatia por seus amigos, orando por eles na 
sua presença e não apenas de forma privada. Não importa qual seja a resposta 
de Deus, pois o obreiro que ora abertamente demonstra que Deus se preocupa 
com as nossas necessidades diárias e que Ele é a nossa fonte de bênção e 
plenitude. 

 

Interessados 4 Obreiros frutíferos compartilham o evangelho através das redes sociais 
existentes.  

A desaprovação do grupo pode ser uma barreira significativa para qualquer tipo 
de mudança social. Afirmação do grupo, porém, pode ser um importante 
catalisador que ajuda muitas pessoas a abraçarem a fé. Em situações em que 
muitos estão abraçando a fé, muitas vezes, o impacto e propagação do 
testemunho inicial dos obreiros foi multiplicado à medida que os novos crentes 
compartilham sua fé com os seus familiares e a sua comunidade. 
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Interessados 5 Obreiros frutíferos começam a discipular as pessoas como parte do processo de 
vir à fé.  

Obreiros frutíferos reconhecem que nem todos os candidatos se tornarão 
discípulos maduros de Jesus. Embora seja sábio manter a cautela necessária, os 
obreiros devem seguir o exemplo de Jesus, ajudando aqueles que expressam 
interesse nele, e em ouvir e observar o que significa segui-lo. 

 

Interessados 6 Obreiros frutíferos encorajam as pessoas a compartilhar o que Deus está 
fazendo em suas vidas.  

A mulher no poço de Sicar testemunhou espontaneamente aos seus concidadãos 
sobre Jesus (João 4). Obreiros frutíferos incentivam os interessados no Evangelho 
a encontrar maneiras naturais para contar para outras pessoas sobre o que Deus 
tem feito por eles e convidá-los para: “venham ver o homem ...” 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 
 

Pergunte	a	si	mesmo	sobre	o	relacionamento	com	as	pessoas	
 

• O que a Palavra de Deus nos diz sobre como o Pai se revela para as pessoas? 

• De que forma estou vivendo minha fé entre os muçulmanos? 

• Quão bem eu vivo os valores mostrados acima em minhas próprias atitudes e ações no momento? 

• Acredito que Deus trabalhará sobrenaturalmente na vida dos meus amigos? De que forma minhas 
ações podem mostrar que espero que Ele trabalhe divinamente na vida dos meus amigos? 

• O que diz a Palavra de Deus sobre o ponto em que ele considera as pessoas Seus seguidores? Quais 
aspectos do discipulado (quando e como acontece) preciso repensar? 

• O que posso fazer para saber mais sobre o que meus amigos já entendem sobre Deus, para descobrir 
como Deus já está trabalhando em suas vidas? 

• Aqueles com quem compartilho a Palavra de Deus compartilham-na com os outros? O que posso 
fazer para nutrir a fé nos meus amigos de uma forma que se espalhe para sua família e redes de 
amigos existentes? 
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Categoria	de	Práticas	Frutíferas:	Relacionadas	aos	Crentes	

Esta categoria inclui o segundo maior número de práticas. Ela abrange onde, quando, como e com quem 
começa o discipulado. Essas práticas estão preocupadas com o relacionamento entre o obreiro e os 
seguidores emergentes de Jesus dentro da comunidade muçulmana. Esta categoria se concentra em ser 
intencional e sensível. Obreiros frutíferos são intencionais sobre coisas como encorajar os crentes a 
compartilhar sua fé e ajudar novos crentes a construir relações uns com os outros. Eles também são 
sensíveis em considerar a cultura do crente, necessidades específicas e potenciais para frutificação. 
Encorajando o crente à obediência ao Espírito Santo e à palavra de Deus, o obreiro frutífero tem o cuidado 
de não forçar suas próprias suposições. 

Produtividade no discipulado é sobre viver a vida cristã juntos. O obreiro frutífero modela a obediência a 
Cristo nas relações naturais com os crentes. Eles demonstram como viver em casa, no trabalho, na escola, 
nos negócios, em relação ao sexo oposto, em lidar com autoridades, etc. Esse tipo de discipulado reconhece 
que ser um exemplo vivendo seus valores é mais eficaz do que apenas ensiná-los. 

Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo ?* 

Crentes 1 Obreiros frutíferos são intencionais ao discipular.  

Jesus chama os Seus seguidores para treinar discípulos a obedecer a tudo o que Ele 
ordenou. Discípulos são feitos, não nascem. Fazer discípulos não ocorre por acaso. 
Obreiros frutíferos fornecem orientação, encorajamento e exortação para que os 
discípulos cresçam em maturidade e obediência. 

 

Crentes 2 Os obreiros frutíferos discipulam de maneiras localmente apropriadas e 
reprodutíveis.  

Os discípulos são mais propensos a compartilhar sua fé e a fazer novos discípulos 
quando têm à disposição os livros, as ferramentas e os recursos necessários 
disponíveis localmente. Obreiros frutíferos evitam depender de manuais de 
discipulado que precisam ser encomendados do exterior, equipamentos eletrônicos 
que estão fora do alcance dos discípulos ou treinamentos que só estão disponíveis em 
outras localidades. 

 

Crentes 3 Os obreiros frutíferos discipulam outros em contextos que se encaixam na situação. 

Ao se reunir com os discípulos, os obreiros frutíferos escolhem deliberadamente a 
localização, o tempo e a circunstância. Eles sabem que esses fatores exercem efeito na 
disponibilidade dos discípulos e na sua capacidade de reflexão. Por exemplo, 
provavelmente será mais adequado mulheres discipularem mulheres em casa e 
durante o dia. Obreiros tiram proveito de todas as oportunidades, tanto as 
inesperadas como as planejadas (compras no bazar ou de encontro para estudo da 
Bíblia). Finalmente, eles buscam maneiras de relacionar-se com mais de um discípulo 
ao mesmo tempo. 

 

Crentes 4 Obreiros frutíferos ajudam os que estão buscando e os crentes a encontrar maneiras 
apropriadas de se identificarem à sua comunidade como seguidores de Jesus, sem 
forçar suas próprias preferências.  

Obreiros frutíferos auxiliam ativamente os interessados no Evangelho e os crentes a 
considerarem maneiras de estabelecer a identidade em sua comunidade, fazendo-lhes 
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Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo ?* 

perguntas que os ajudem a considerar alternativas. Eles evitam presumir ou 
predeterminar esta identidade para os seguidores de Jesus. 

Crentes 5 Trabalhadores frutíferos ajudam os crentes a encontrar maneiras de permanecer em 
sua rede social.  

A maioria dos interessados no Evangelho e dos crentes estão conectados a redes de 
relacionamentos familiares, sociais e religiosas. O Evangelho pode espalhar-se mais 
rapidamente quando a fé percorre essas redes já existentes. Obreiros frutíferos 
incentivam os interessados no Evangelho e os crentes a manterem essas redes de 
relacionamento, a fim de compartilharem sua jornada de fé com a família e os amigos, 
incorporando novos interessados no Evangelho e crentes dentro dessas redes. 

 

Crentes 6 Obreiros frutíferos incentivam relações saudáveis com outros crentes.  

Os interessados no Evangelho e os crentes precisam saber que eles não são os únicos 
em sua sociedade ou família que seguem a Jesus. Obreiros frutíferos ajudam os 
interessados no Evangelho e os crentes a viverem em unidade, obedecendo às 
instruções do Novo Testamento, tais como “amem uns aos outros,” “sirvam uns aos 
outros,” “honrem uns aos outros,” e “deixemos de julgar uns aos outros” (Romanos 
12.10, 16; 13.8; 14.13; Gálatas 5.13; Efésios 4.32 e outros). Obreiros frutíferos ajudam 
os crentes a superar práticas que causam divisão e atitudes como vingança, inveja e 
fofoca. 

 

Crentes 7 Obreiros frutíferos seguem o modelo de Jesus em relações intencionais com crentes.  

Obreiros frutíferos reconhecem que o discipulado é um processo relacional. Ao passar 
muitas horas com os interessados no Evangelho e os crentes, eles revelam sua própria 
jornada de fé. Seja tomando um chá numa cafeteria ou orando pelos enfermos, 
obreiros frutíferos encontram maneiras de compartilhar histórias bíblicas relevantes 
ou ensinamentos da vida de Jesus. Seu objetivo é demonstrar sua fé vibrante como 
seguidor de Jesus e treinar os interessados no Evangelho e os crentes para fazerem o 
mesmo. 

 

Crentes 8 Obreiros frutíferos encorajam os crentes a seguir a liderança do Espírito Santo na 
aplicação da Bíblia no seu contexto.  

Em vez de impor a sua própria aplicação e interpretação de passagens bíblicas, os 
obreiros frutíferos ajudam os interessados no Evangelho e os crentes a pedir a ajuda 
de Deus, ao refletirem sobre a verdade bíblica a fim de aplicá-la às situações que 
vivem. Eles encorajam os interessados no Evangelho e os crentes a confiar que Deus 
lhes responderá quando pedirem a Sua ajuda. 

 

Crentes 9 Obreiros frutíferos encorajam os crentes a compartilhar sua fé.  

Compreendendo que o discipulado envolve testemunho, os obreiros frutíferos 
motivam os interessados no Evangelho e os crentes a contar aos outros o que Deus 
está fazendo em suas vidas. Os crentes são mais propensos a fazer novos discípulos 
quando eles começam, desde o início de sua caminhada de fé, a compartilhar sobre o 
que eles estão aprendendo na Bíblia, como Deus responde às suas orações e o que 
eles estão aprendendo sobre Jesus. 

 

Crentes 10 Obreiros frutíferos preparam os crentes para explicar porque acreditam.   
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Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo ?* 

Ao compartilhar a sua fé com os outros em suas redes sociais, os interessados no 
Evangelho e os crentes recebem muitas vezes o ceticismo ou argumentos que 
levantam dúvidas em seus corações. Obreiros frutíferos fortalecem a fé crescente que 
reside neles, ajudando-os a explicar as razões de sua crença em Jesus. Ao antecipar 
essas objeções, os obreiros podem compartilhar com os discípulos respostas baseadas 
na Bíblia, em evidências científicas ou no Alcorão. O objetivo do obreiro é que o 
discípulo tenha a sua fé como algo de propriedade pessoal. 

Crentes 11 Obreiros frutíferos são modelos para os outros e ensinam os crentes a servir os 
outros também.  

Nas atividades do cotidiano, os obreiros frutíferos servem intencionalmente o próximo 
em todas as circunstâncias, explicando que é assim como deve viver um discípulo de 
Jesus. Eles encorajam os interessados no Evangelho e os crentes a seguirem o seu 
exemplo, explicando que a fé e as boas obras caminham juntas. Ao integrar ensino e 
prática, eles ajudam os discípulos a viverem com autenticidade diante da comunidade 
que lhes observa de modo que ela experimente bondade de Jesus. 

 

Crentes 12 Trabalhadores frutíferos usam várias abordagens no discipulado.  

Obreiros frutíferos empregam várias abordagens na formação de discípulos. Por 
exemplo, um grupo de discípulos assiste ao filme Jesus, ora por cura e participa de um 
estudo bíblico, tudo ao mesmo tempo. Obreiros frutíferos desenvolvem um repertório 
de abordagens e recursos que podem ser utilizados. 

 

Crentes 13 Trabalhadores frutíferos incentivam o batismo feito por outros crentes de origem 
muçulmana.  

O método mais comum de batismo é promover um evento organizado com 
antecedência, tendo a participação de crentes de origem muçulmana e, por vezes, de 
interessados no Evangelho. Missionários transculturais não costumam realizar o 
batismo, mas podem estar presentes. Obreiros frutíferos reconhecem que o batismo 
fortalece o sentido de comunidade entre os crentes. Entre comunidades emergentes, 
a prática mais comum de batismo tem sido a imersão. 

 

Crentes 14 Obreiros frutíferos lidam com o pecado de maneiras bíblicas que são culturalmente 
apropriadas.  

Obreiros frutíferos entendem que os princípios bíblicos de correção do pecado e 
restauração, conforme descrito em Mateus 18 e Gálatas 6.1,2, devem ser aplicados 
dentro do contexto cultural e cosmovisão local. No processo de aplicação do ensino 
bíblico, os obreiros frutíferos consideram as dinâmicas culturais locais, tais como 
honra e vergonha, os papéis de gênero, as normas comunitárias, situações familiares e 
do clã e posição social. 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 

	
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	o	relacionamento	com	crentes	
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• O que a Bíblia ensina sobre os objetivos de Deus para o discipulado nas relações? 

• O que melhor descreve meus esforços de discipulado? Eles são proativos ou reativos? 

• Que fatores ou informações influenciaram os métodos de discipulado que estou usando 
atualmente? (Por exemplo: ministério em outros contextos? Ideias de outros trabalhadores? 
Observações no contexto atual?) Que preconceitos culturais podem estar influenciando minhas 
opiniões sobre o discipulado? 

• Meu método atual de discipulado representa os valores dessas declarações? Quais valores não estou 
representando? 

• Como posso ser mais intencional? 

• Como posso desenvolver maior sensibilidade? 

• Aqueles a quem discipulo, estão ensinando outras pessoas? Que partes dos meus métodos de 
discipulado podem fazer sem a minha ajuda ou recursos? O que eles não podem fazer sem a minha 
ajuda ou recursos? 
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Categoria	Prática	Frutífera:	Relacionadas	aos	Líderes	

As práticas desta categoria abordam essas questões e se aplicam à escolha, nomeação, preparação e 
reprodução de líderes na igreja emergente. Obreiros frutíferos acompanham de perto o texto bíblico para 
identificar e treinar líderes. Eles entendem as qualidades e traços de caráter divinos que a Bíblia descreve 
para os líderes e perguntam: “Como são as qualidades de liderança divina nesta cultura?” Eles também 
encorajam os líderes a tomar atitudes entre os crentes no início. Eles têm um plano para capacitar líderes 
reconhecidos e tomar cuidado para não nomear pessoas com base em seus próprios vieses culturais. 
Seguindo o modelo bíblico de Paulo e sua formação de Timóteo (2 Timóteo 2:2), os obreiros frutíferos 
esperam que os líderes que treinam invistam nos outros, criando um ambiente que capacita aqueles que 
Deus deu para transmitir esses dons aos outros. 

Etiqueta Prática e descrição Como 
estamos 
indo?* 

Líderes 1 Obreiros frutíferos reconhecem líderes emergentes cedo ao estabelecer uma igreja 
local. Obreiros frutíferos reconhecem os líderes que surgem naturalmente durante a 
formação de uma comunidade de fé. Eles apoiam aqueles que são reconhecidos pela 
comunidade em vez de escolher líderes com base em seus próprios conceitos 
culturalmente estabelecidos de liderança. 

 

Líderes 2 Obreiros frutíferos orientam líderes que, por sua vez, orientam outros.  

Um mentor transmite habilidades, caráter e sabedoria para um líder em formação. 
Obreiros frutíferos também orientam o líder em formação a preparar outros líderes, 
conforme descrito em 2Timóteo 2.2. 

 

Líderes 3 Obreiros frutíferos incentivam a liderança com base no caráter divino.  

Líderes em comunidades frutíferas e em expansão se enquadram nos critérios de caráter 
piedoso descritos em 1Timóteo 3 e Tito 1. Enquanto tais comunidades escolhem seus 
líderes, obreiros frutíferos apoiam e incentivam a comunidade, na busca por líderes 
emergentes que tenham caráter piedoso. 

 

Líderes 4 Obreiros frutíferos são intencionais sobre o desenvolvimento da liderança.  

O desenvolvimento de liderança deve ser intencional, mas seu formato é, muitas vezes, 
informal. Obreiros frutíferos oferecem acompanhamento individualizado aos líderes em 
formação, de maneira pessoal e natural, em vez de usar salas de aula. 

 

Líderes 5 Obreiros frutíferos usam a Bíblia como fonte primária para o desenvolvimento da 
liderança.  

Obreiros frutíferos não dependem de recursos externos para a formação de líderes, já 
que eles raramente se aplicam ao contexto local, não são facilmente transferíveis e não 
têm a autoridade das Escrituras. Em vez disso, os obreiros frutíferos utilizam a Bíblia 
como fonte principal para o desenvolvimento de liderança. Isso requer uma profunda 
compreensão da cultura local. 

 

Líderes 6 Obreiros frutíferos preferem desenvolver líderes locais.  

Obreiros frutíferos preferem desenvolver líderes localmente sempre que possível. Caso 
não seja possível treinar líderes em sua localidade geográfica, é mais proveitoso treinar 
líderes que compartilham a mesma cultura e normas sociais. Quando os líderes são 
treinados fora do ambiente local, eles podem apresentar dificuldades para retornar. 

 



20  

Etiqueta Prática e descrição Como 
estamos 
indo?* 

Quanto mais distante da vida local for o treinamento, menor a chance de que o líder 
retorne e se readapte bem. 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 
 
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	o	relacionamento	com	os	líderes	
 

• Quais escrituras ensinam sobre liderança dentro da comunidade religiosa? Quais características de 
caráter e qualidades devem ser encontradas nos líderes? (1 e 2 Reis, 1 e 2 Timóteo, e Tito são bons 
lugares para começar.) 

• Quais são as diferenças na forma como a liderança é percebida e expressa na minha cultura 
doméstica e na comunidade que estou servindo? De que forma preciso repensar a liderança 
considerando essas diferenças? 

•  Líderes com quais tenho trabalhado também estão treinando outros para liderar? 

• Quais abordagens que estou usando no momento? Estão provando ser eficazes e podem ser 
reproduzidas? O que pode ser adaptado? O que precisa ser descartado? Como posso apoiar recursos 
que emergem do contexto local? 

• Considerando essas descobertas, quais líderes Deus quer que eu encoraje, treine e apoie? Que 
passos tomarei para fazer isso? 
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Categoria	Prática	Frutífera:	Relacionadas	a	Deus	

Esta seção tem a ver com a relação dos obreiros com Deus. Obreiros frutíferos estão determinados a 
permanecer conectados à sua fonte de vida. É uma prioridade ativa. Jesus deixou claro que só podemos ser 
frutíferos se permanecermos (permanecemos vitalmente ligados a Ele). Ele nos faz uma promessa 
maravilhosa – como persistimos em cumpri-la, daremos muitos frutos, e este fruto durará. 

Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

Deus 1 Obreiros frutíferos praticam andar de perto com Deus.  

Obreiros frutíferos valorizam e cultivam sua capacidade de responder a Deus. 
Intimidade implica em um coração capaz de se comunicar, em via de mão dupla, em 
meio às atividades diárias e ao estresse. O relacionamento deles com Deus não é 
baseado no comportamento religioso, mas na interação diária e honesta com Ele. 

 

Deus 2 Obreiros frutíferos se envolvem em orações regulares e frequentes.  

Obreiros frutíferos dizem que a oração, seja coletiva ou individual, tem sido de grande 
valor para eles; em consequência, investem tempo e atenção nessa prática. 

 

Deus 3 Obreiros frutíferos perseveram através da dificuldade e do sofrimento.  

Obreiros frutíferos permanecem junto ao seu povo anfitrião, perseverando nas 
dificuldades e no sofrimento. 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 
 
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	se	relacionar	com	Deus	

• O que Deus em Sua Palavra diz sobre a relação que ele deseja comigo? 

• De que forma estou vivendo os valores descritos na Palavra e nas declarações acima sobre a relação 
com Deus? 

• De que forma negligencio minha relação com Deus? Quais fatores contribuem para isso? (Quais 
desculpas eu me encontro usando?) 

• Como eu preciso crescer na minha vida de oração? O que pode me ajudar a crescer nisso? 

• Se eu fizer mudanças na minha relação com Deus, como isso pode afetar meu ministério? 

• Como tenho demonstrado perseverança? O que vai me ajudar a perseverar no meu ministério? 

• Se eu perseverar em dificuldade com a comunidade que estou servindo, o que isso comunica a eles? 
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Prática	frutífera	Categoria:	Métodos	de	Comunicação	

Nosso desejo como obreiros não é apenas que o evangelho chegue aos ouvidos e olhos dos muçulmanos, 
mas também que ele alcance seus corações. Esta categoria se concentra na comunicação efetiva do 
evangelho. A comunicação eficaz é um processo de duas vias, enviar a mensagem certa e ter certeza de que 
é corretamente compreendida pela outra pessoa. Essa comunicação eficaz inclui uma variedade de 
atividades que permitem que o evangelho seja ouvido pelo maior número possível de ouvidos, bem como o 
compartilhamento pessoal um-a-um de uma forma que afete a família e as redes sociais. Além disso, 
obreiros frutíferos usam métodos e ferramentas evangélicas que podem ser reproduzidos localmente para 
que os crentes e a crescente comunidade religiosa possam usá-los em seus próprios esforços de divulgação. 

Isso pode até incluir a apresentação das escrituras em estilos e formatos que apelam e são aceitáveis para o 
público muçulmano. Ao fazê-lo, obreiros frutíferos exibem tanto um mandamento da Bíblia quanto uma 
visão da cultura local. 

Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

Comunicação 1 Obreiros frutíferos usam passagens bíblicas culturalmente apropriadas para 
comunicar a mensagem de Deus. 

A Bíblia é central na comunicação da mensagem de Deus, mas usá-la de forma 
eficaz requer conhecimento da cultura local. Obreiros frutíferos ajudam os 
interessados no Evangelho a encontrar as passagens que abordam as questões 
mais relevantes para eles. A capacidade de eficazmente aplicar a verdade bíblica 
para as questões da vida requer um conhecimento profundo da Palavra de Deus 
e uma crescente dependência na sabedoria do Senhor. 

 

Comunicação 2 Obreiros frutíferos comunicam o evangelho usando a linguagem do coração, 
exceto em situações em que não é apropriado. 

Na maioria das situações, a língua materna é, sem dúvida, a melhor maneira de 
comunicar o Evangelho de forma significativa. No entanto, em áreas onde se fala 
mais de uma língua, padrões estabelecidos geralmente ditam quando 
determinada língua deve ser usada em detrimento da outra. Obreiros frutíferos 
procuram entender os padrões locais de uso da língua e planejar suas estratégias 
de comunicação em conformidade com eles. 

 

Comunicação 3 Obreiros frutíferos usam uma variedade de abordagens para compartilhar o 
evangelho.  

Nenhum método de comunicação do Evangelho abrange todas as necessidades e 
se apresenta sempre como sendo o mais eficaz. Muitas vezes, a melhor 
abordagem para compartilhar o Evangelho depende do público e da situação em 
questão. Obreiros frutíferos aprendem a usar uma variedade de abordagens e 
aplicá-las de acordo com o contexto. 

 

Comunicação 4 Obreiros frutíferos compartilham o evangelho usando ferramentas ou métodos 
que podem ser reproduzidos localmente.  

A fim de que as comunidades de fé cresçam sem impedimentos, os seus 
membros devem ter acesso a todas as ferramentas de que necessitam em seu 
contexto local. Por esta razão, os obreiros frutíferos focalizam métodos para 
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Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

compartilhar o Evangelho que requerem apenas ferramentas e recursos que 
estão prontamente disponíveis na comunidade local. 

Comunicação 5 Obreiros frutíferos semeiam amplamente.  

Não é possível saber de antemão qual solo vai produzir mais frutos. Obreiros 
frutíferos semeiam abundantemente e oram por sabedoria para saber onde 
investir tempo nos relacionamentos pessoais. Eles mantêm um equilíbrio 
constante entre a ampla semeadura da Palavra de Deus e o tempo investido nos 
relacionamentos individuais. 

 

Comunicação 6 Obreiros frutíferos usam o estudo bíblico como um meio de compartilhar o 
evangelho.  

Investir tempo no estudo da Palavra de Deus permite que interessados no 
Evangelho descubram as verdades de Deus para si mesmos. Em alguns casos, os 
obreiros frutíferos podem simplesmente ler a Bíblia com o interessado, 
respondendo perguntas relacionadas ao texto à medida que elas vão surgindo. 
Em outros casos, eles podem contar histórias bíblicas e fazer perguntas para 
ajudar os interessados a descobrirem como aplicá-las em suas vidas. 

 

Comunicação 7 Obreiros frutíferos compartilham o evangelho de maneira que se encaixam nas 
preferências de aprendizagem de seu público.  

Embora no Ocidente as pessoas dependam fortemente da mídia escrita, povos 
de outras partes do mundo estão mais habituados às formas de comunicação 
oral. Bons comunicadores entendem as preferências de aprendizagem de seu 
público e planejam suas estratégias de comunicação de acordo com elas. 

 

Comunicação 8 Obreiros frutíferos estão cientes dos termos islâmicos e padrões de 
pensamento e os usam como uma ponte para compartilhar o evangelho bíblico.  

Muitos obreiros acham frutífero se basear em expressões comuns, terminologias 
e padrões de pensamento da cultura muçulmana. Isso os ajuda a esclarecer as 
formas como a verdade bíblica faz paralelos, diverge ou contraria 
completamente a compreensão tradicional. Obreiros frutíferos podem 
referenciar passagens do Alcorão, mas não se aprofundam nelas. 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 

	
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	métodos	de	comunicação	
 

• Quais foram os métodos de comunicação que Deus usou para alcançar meu coração? 

• Como a comunidade que estou tentando alcançar prefere comunicar verdades espirituais? Como 
isso difere da minha própria cultura? 

• Como posso resgatar práticas de comunicação locais para testemunho do evangelho? 
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• Quais são as maneiras de ouvir mais profundamente a vida dos meus amigos, entender o conteúdo e 
as maneiras que eles relacionam suas “histórias”? 

• Contar histórias é um meio eficaz de comunicação. Que histórias, incluindo a que descreve minha 
própria jornada de fé, poderia Deus querer que eu dominasse na língua dos muçulmanos com quem 
estou compartilhando? 

• Quais são as diferentes maneiras que compartilho o evangelho e como elas são semelhantes? 

• Quanto estou compartilhando? Eu me comunico apenas um a um ou também a grupos mais amplos? 
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Prática	Frutífera	Categoria:	Equipes	Frutíferas	
	
Há muitas maneiras de definir “equipe”. Uma definição útil é: um pequeno grupo de pessoas comprometidas 
com um propósito comum, objetivos e abordagem para a qual se responsabilizam. Esta categoria expande 
essa definição com nove práticas que descrevem equipes frutíferas de plantio de igrejas ministrando entre 
muçulmanos. Operar como uma equipe, em vez de por conta própria, pode ser visto como uma prática 
frutífera, pois é certamente uma prática bíblica. Equipes modelam o corpo de Cristo. Mas o que tem provado 
ser frutífero dentro das equipes? A definição acima destaca uma parte fundamental das equipes frutíferas – 
propósito comum, objetivo e abordagem. Essa “visão” compartilhada é a razão fundamental para a 
existência da equipe. A clareza sobre essa visão permite que uma equipe siga em frente, foque no essencial, 
se fortaleça umas às outras e, pela graça de Deus, cumpra seus objetivos. À medida que avançam, equipes 
frutíferas levam tempo para avaliar e adaptar sua estratégia adequadamente. 

Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

Equipes 1 Equipes frutíferas estão unidas por uma visão comum.  

Equipes frutíferas são compostas de membros que compartilham um objetivo e 
estratégia comum. Em contraste com equipes cujos membros almejam objetivos 
diferentes - focalizando povos ou resultados diferentes. 

 

Equipes 2 Equipes frutíferas se constroem no amor.  

Os membros das equipes frutíferas desenvolvem relacionamentos em que doam suas 
vidas uns aos outros. Tais equipes aprendem a reafirmar e respeitar os dons e esforços 
uns dos outros, a resolver conflitos honestamente e a levar as cargas uns dos outros. 

 

Equipes 3 Equipes frutíferas têm liderança eficaz.  

Equipes que utilizam uma dinâmica de liderança saudável são equipes nas quais os 
líderes catalisam os diferentes dons dos seus membros, de modo que eles são capazes 
de trabalharem juntos em direção às metas da equipe. 

 

Equipes 4 Equipes frutíferas incentivam os vários dons de seus membros para servir a tarefa. 
Equipes frutíferas reafirmam os variados dons dos membros e os incentivam a 
florescer. Os membros da equipe são mais frutíferos quando seus dons são aplicados 
em tarefas e funções que se encaixam melhor à sua visão de missão, em vez de em 
outros projetos. 

 

Equipes 5 Equipes frutíferas adaptam seus métodos com base em uma avaliação cuidadosa e 
novas informações.  

Equipes produzem frutos quando intencionalmente avaliam o seu progresso. Eles 
mudam seus métodos e estratégias quando necessário. Eles adaptam seus métodos 
baseados na experiência de especialistas locais bem informados e em outros esforços 
para construir o Reino de Deus. 

 

Equipes 6 Equipes frutíferas têm pelo menos uma pessoa com alta proficiência na língua do 
coração.  

Equipes frutíferas priorizam o aprendizado da língua do coração do povo anfitrião. Eles 
se asseguram de que todos os seus membros estão progredindo em sua caminhada de 
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Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

integração à comunidade linguística e valorizam os membros que demonstram grande 
conhecimento da cultura e fluência na língua. 

Equipes 7 Equipes frutíferas oram e jejuam juntas. 

Equipes frutíferas valorizam e priorizam buscar caminhos de Deus através da oração e 
do jejum coletivo. 

 

Equipes 8 Equipes frutíferas esperam que todos os membros da equipe estejam envolvidos no 
compartilhamento do evangelho.  

Nas equipes frutíferas, todos os membros se consideram como instrumentos de Deus 
para a comunicação de Sua verdade e amor ao povo anfitrião. Os membros terão 
personalidades, dons, e funções diárias diferentes - desde a mãe de crianças pequenas 
ao que é homem de negócios. Mas as suas interações com o povo anfitrião são 
caracterizadas pela sua prontidão a responder a Deus e revelar Jesus Cristo pelo seu 
caráter e testemunho, o que contrasta com equipes nas quais apenas alguns membros 
estão encarregados da evangelização. 

 

Equipes 9 Equipes frutíferas valorizam suas integrantes femininas como parceiras essenciais no 
ministério, facilitando seu envolvimento ativo.  

Equipes frutíferas reconhecem a necessidade de mulheres alcançarem mulheres com a 
mensagem do Evangelho. Essas equipes ajudam as suas mulheres a investirem energia 
e tempo no desenvolvimento de relacionamentos e a contribuírem com seus dons. Isso 
contrasta com as equipes que consideram os seus membros homens como sendo os 
obreiros proeminentes. 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 
 
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	sua	equipe	

• O que Deus diz em sua Palavra sobre como Ele projetou os membros do corpo de Cristo para operar 
bem como uma equipe? Há várias equipes orientadas para tarefas na Bíblia (por exemplo, os espias 
em Êxodo, Jônatas e seu portador de armadura em 1 Samuel, Paulo e Barnabé e várias equipes em 
Atos). Qual de suas qualidades e características nossa equipe deve tentar imitar? 

• Quais valores na descrição acima são evidentes em nossa equipe? Quais áreas precisam de 
crescimento? 

• Que visão Deus deu a mim e aos meus colegas de trabalho? Quanto todos concordamos e 
“possuímos” essa visão? 

• De que forma estamos usando nossos vários dons e habilidades? O que poderia nos ajudar a fazer 
melhor em encorajar e fortalecer uns aos outros para se tornarem mais eficazes no ministério? 

• O que nos impede de crescer em respeito mútuo e ministério eficaz? Quais são as maneiras que o 
inimigo mina nossa unidade em Cristo e nosso amor um pelo outro? 

• Líderes: Como eu poderia afirmar e capacitar melhor os membros da minha equipe para uma maior 
eficácia? 
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• Como praticamos oração e jejum em equipe? Como podemos desenvolver essas importantes 
disciplinas espirituais juntos? 
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Prática	frutífera	Categoria:	Igrejas	Frutíferas	

Nosso objetivo não é apenas proclamar o evangelho ou ver alguns indivíduos entrarem no reino de Deus. 
Nosso propósito é estabelecer comunidades naturalmente multiplicadoras de crentes que seguem Jesus. 
Essas novas igrejas eventualmente transformarão sua própria sociedade e enviarão mensageiros para outras 
nações. A igreja local demonstra a verdade transformadora de Deus, poder, caráter e propósitos. As igrejas 
mais frutíferas têm uma identidade firmemente enraizada em sua própria cultura. São testemunhas viáveis e 
atraentes para a sociedade muçulmana. Isso pode parecer senso comum, mas nem sempre é uma prática 
intuitiva ou comum. Os trabalhadores transculturais muitas vezes não percebem as maneiras sutis que 
podem influenciar a comunidade emergente a se desenvolver de maneiras estrangeiras e não reprodutíveis.  

Esta nova comunidade de crentes precisa ser a prova viva para a sociedade muçulmana circundante de que o 
reino de Deus veio para transformar poderosamente indivíduos e sociedade. Esta é uma notícia eletrizante 
para os muçulmanos que passam suas vidas desejando agradar a Deus, mas muitas vezes sentem que estão 
aquém do que ele quer deles. Esta nova comunidade de fé é o tão desejado fruto de nossos esforços no 
ministério. Se bem estabelecida, esta comunidade permanecerá muito tempo depois que os plantadores 
originais da igreja partirem. Ela continuará a se multiplicar espontaneamente, abençoando a comunidade e 
afetando outras culturas enquanto Deus chama apóstolos e plantadores dessa igreja para ir àqueles ainda 
não alcançados. 

Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

Igrejas 
Frutíferas 1 

Igrejas frutíferas usam a Bíblia como a principal fonte de vida, crescimento e missão. 

Em uma cultura onde muitos livros são vistos como sagrados, comunidades de fé 
frutíferas utilizam a Bíblia como a fonte central de sua compreensão de quem é Deus e 
de como viver sua vida de seguidores de Jesus. 

 

Igrejas 
Frutíferas 2 

Igrejas frutíferas adoram usando formas locais de expressão.  

Comunidades de fé frutíferas organizam seus cultos fazendo uso do estilo musical 
local e outras formas de expressão que refletem sua herança cultural, incluindo a 
postura corporal durante a oração, a disposição dos assentos ou os alimentos 
utilizados na celebração da Santa Ceia. 

 

Igrejas 
Frutíferas 3 

Igrejas frutíferas praticam o batismo. 

O batismo é praticado e compreendido de várias maneiras pelo corpo de Cristo no 
mundo todo. Seja ele por imersão ou por aspersão, no início da caminhada de fé ou 
em algum momento ao longo da jornada, o batismo é uma prática comum em uma 
comunidade de fé frutífera. 

 

Igrejas 
Frutíferas 4 

Igrejas frutíferas valorizam o trabalho em conjunto. 

Compreendendo que sua comunidade é uma pequena parte do corpo de Cristo, as 
comunidades de fé valorizam a confiança e o apoio mútuo a outras comunidades. As 
circunstâncias de cada comunidade variam, mas aquelas que são frutíferas encontram 
maneiras para manter a comunhão, realizar treinamentos e orar com outras 
comunidades.  

 

Igrejas 
Frutíferas 5 

Igrejas frutíferas estão comprometidas umas com as outras como família estendida, 
praticando os mandamentos bíblicos “entre si”.  
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Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

O mandamento de Jesus de “se amarem uns aos outros como eu os amei” desafia os 
membros das comunidades de fé a ir além do seu círculo familiar e adotar outros 
seguidores de Jesus como irmãos e irmãs em Cristo. Os membros das comunidades de 
fé frutíferas cumprem esse mandamento ao construir relacionamentos com outros 
membros da comunidade. 

Igrejas 
Frutíferas 6 

Igrejas frutíferas resgatam festas e cerimônias tradicionais.  

As cerimônias que marcam ciclos de vida (como casamentos e funerais, tradições 
relacionadas ao nascimento e morte e festivais que marcam vários eventos históricos 
da identidade cultural) são importantes para a construção de qualquer sociedade. Em 
vez de abandonar todas as tradições e evitar a associação com festivais tradicionais, 
comunidades de fé frutíferas buscam maneiras de utilizá-los como expressão da sua fé 
em Jesus. 

 

Igrejas 
Frutíferas 7 

Igrejas frutíferas compartilham refeições e praticam hospitalidade.  

Partilhar refeições e praticar a hospitalidade são comportamentos valorizados em 
qualquer cultura. Jesus demonstrou que esses comportamentos não são apenas 
formas de se obter respeito, mas também de expressão de amor uns para com os 
outros e de amor ao próximo. As comunidades de fé frutíferas procuram abençoar as 
pessoas e testemunhar do amor de Jesus através da amizade e hospitalidade 
generosa. 

 

Igrejas 
Frutíferas 8 

Igrejas frutíferas compartilham a Ceia do Senhor de maneiras culturalmente 
apropriadas.  

As comunidades de fé frutíferas usam elementos e adotam métodos de distribuição da 
Ceia do Senhor que fazem mais sentido em seu contexto cultural. No Ocidente, os 
elementos pão e vinho são frequentemente utilizados. Mas, em muitas culturas, o pão 
não está disponível e o consumo de vinho é proibido. No mesmo sentido, há muitas 
formas de distribuição dos elementos, tanto durante uma refeição ou como um 
serviço a parte. 

 

Igrejas 
Frutíferas 9 

Igrejas frutíferas buscam abençoar sua comunidade de forma mais ampla.  

Uma forma de testemunhar a verdade do Evangelho e de ganhar confiança é procurar 
maneiras de abençoar a sociedade local. Comunidades de fé frutíferas consideram as 
necessidades da comunidade onde estão inseridas e procuram abençoar aqueles que 
estão fora da sua comunidade de fé, seja construindo poços, administrando creches, 
postos de atendimento médico etc. 
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Etiqueta Prática e Descrição Como 
estamos 
indo?* 

Igrejas 
Frutíferas 
10 

Igrejas frutíferas envolvem mulheres em formas culturalmente apropriadas de 
ministério.  

Entendendo que o Senhor chama tanto homens como mulheres para participar do 
ministério, as comunidades de fé frutíferas tentam envolver suas mulheres, 
respeitando o contexto cultural. Em algumas áreas, isso pode se restringir à 
hospitalidade. Em outras, pode ser aceitável que mulheres sirvam a Ceia do Senhor ou 
realizem estudos bíblicos com outras mulheres. 

 

Igrejas 
Frutíferas 
11 

Igrejas frutíferas envolvem seus filhos em adoração e ministério.  

As crianças não são apenas o futuro de uma comunidade de fé, elas também são o seu 
presente. Comunidades de fé frutíferas envolvem ativamente os seus filhos, 
ensinando-os pelo exemplo e dando-lhes oportunidades para crescerem no 
discipulado através da adoração e do ministério. 

 

Igrejas 
Frutíferas 
12 

Os crentes compartilham sua fé de muitas maneiras. O que é eficaz em alguns 
contextos culturais talvez seja contraproducente em outros. Comunidades de fé 
frutíferas encorajam seus membros a compartilharem sua fé e a equipá-los a fazê-lo 
de formas que são apropriadas para a situação. 

 

Igrejas 
Frutíferas 
13 

Igrejas frutíferas governam a si mesmas.  

Comunidades de fé frutíferas tomam decisões próprias sobre o seu rumo, liderança, 
prioridades e práticas. Eles assumem a responsabilidade de formar e governar sua 
comunidade de fé. Embora possam fornecer treinamento ou conselho, os obreiros 
frutíferos deixam a posição de liderança direta, tão logo líderes locais estejam 
preparados para assumir a liderança. 

 

Igrejas 
Frutíferas 
14 

Igrejas frutíferas têm estruturas locais de prestação de contas para o uso de fundos.  

Sejam os recursos financeiros provenientes de fontes estrangeiras ou nacionais, as 
comunidades de fé frutíferas demonstram responsabilidade direta e cumplicidade 
sobre a utilização dos recursos. 

 

Igrejas 
Frutíferas 
15 

Igrejas frutíferas geralmente se encontram em casas ou outros ambientes informais.  

Uma das principais marcas de uma comunidade de fé frutífera é a sua capacidade de 
se reproduzir. A comunidade se define com base no local onde os crentes residem e 
não no lugar onde os crentes se reúnem. Em vez de exigir que a reunião de adoração 
ou de estudo aconteça em um determinado prédio, comunidades frutíferas 
comumente sugerem reuniões em ambientes informais. 

 

* Escreva uma nota de 1-5:  
1 significa que sua equipe não pratica isso ou é fraca nesta prática. 
5 significa que sua equipe está praticando essa descrição regularmente e muito bem. 

	
Pergunte	a	si	mesmo	sobre	as	igrejas:	
 

• Que exemplos vejo na Palavra de Deus sobre a relação entre uma igreja local e sua sociedade ao 
redor? Qual é a intenção de Deus para o impacto ou influência que eles podem ter? 
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• Quais valores são evidentes na lista de práticas acima? 

• O que caracterizaria a nova igreja na comunidade local? (Se nenhuma existe ainda, como eu as 
imagino como seria?) 

• O que estamos fazendo que possa estar levando ao crescimento dessas qualidades na igreja? 

• O que estamos fazendo para impedir que a nova igreja tenha essas qualidades? 
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Leitura	e	recursos	adicionais	
 

Para obter mais informações sobre a Pesquisa de Práticas Frutíferas e para acessar nossos outros recursos, 
entre em contato: info@fruitfulpractice.org. 

 

Para obter mais informações sobre o contexto de Práticas Frutíferas e exemplos de situações de campo, 
consulte:  

Da Semente ao Fruto: Tendências globais, práticas frutíferas e questões emergentes entre muçulmanos, 
ed. Dudley Woodberry (Londrina: Descoberta Editora, 2004). 

Onde não havia Igreja: Cartões postais de seguidores de Jesus no mundo mulçulmano, ed. E.J. Martin 
(Londrina: MIAF, 2014) 
 
Fruit to Harvest,  
ed. by Gene Daniels, Pam Arlund, Jim Haney (William Carey Press, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equipe de Práticas Frutíferas valorizaria seu feedback sobre este manual. 
Por favor, diga-nos o que você pensa sobre ele, como ajudou sua equipe ou o que você 
mudaria. Envie seu feedback para: info@vision59.com  

 

 


