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 Cultivando Homens Para a Plantação de Igrejas  

Por John Giarrizzo 

 

 

[Carta Circular para a Assembleia Geral, 27 de janeiro de 2000 — ARBCA • Editada] 

 

 

Queridos irmãos em Cristo, 

 

Graça e paz vos sejam dadas em nome de Jesus Cristo, o grande Pastor das ovelhas. Esta 

carta está sendo enviada a todas as igrejas-membro da ARBCA em conformidade com o 

pedido do Conselho Administrativo de uma Carta Circular tratando sobre o tema: “Culti-

vando Homens Para A Plantação de Igrejas”. Esta Carta visa abordar as perguntas: “O que 

a ARBCA deve procurar em um potencial plantador de igrejas?”, e “Que tipo de homem é 

qualificado para a tarefa?”. 

 

Podemos ser gratos a Deus por Ele fornecer um critério objetivo que pode ser observado 

para ajudar a qualificar os desejos subjetivos de quem procura plantar uma igreja local. Não 

é o suficiente para um homem o desejo de plantar uma nova obra, tal desejo também deve 

ser acompanhado por um caráter piedoso, além de um preparo físico e espiritual neces-

sário. As qualificações para um ancião, em 1 Timóteo 3:2-7, muitas vezes são resumidas 

em duas áreas: A maturidade espiritual e disciplina, bem como a capacidade de se relacio-

nar bem com os outros e pastoreá-los.  

 

O trabalho e ofício do ministério pastoral inclui o ensino e a decisão na igreja local. Tal 

ministério acabará por exigir a consagração de toda a vida de um homem para este trabalho 

espiritual e, portanto, a separação de cada vocação secular. Portanto, um homem deve pri-

meiro testar o seu chamado para o ministério, se ele deseja ardentemente servir Seu mestre 

nesta capacidade. É importante que ele não entre em tal trabalho, até que ele tenha feito 

uma investigação séria sobre se ele é realmente qualificado e chamado para tal trabalho. 

As três diretrizes a seguir devem ser tidas em consideração, sempre que se examinar po-

tenciais plantadores de igrejas. 

 

A. ELE DEVE SER CONVERTIDO: O candidato deve ser renovado através da obra regene-

radora do Espírito Santo, e haver experimentado a conversão por meio da fé e arrependi-

mento, os quais devem ser comprovados através de uma vida transformada. 

 

B. ELE DEVE SER CHAMADO: A chamada interior, subjetiva do Espírito Santo deve estar 

presente, juntamente com a confirmação exterior, objetiva por sua igreja local. Esta chama-
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da incluirá atender aos critérios de um ancião conforme estabelecido em 1 Timóteo 3 e Tito 

1. O chamado incluirá também o ser capacitado com os dons e graças essenciais que serão 

necessários para esse trabalho. Sua compreensão das Doutrinas da Graça deve refletir 

este Calvinismo experimental, que influenciará todas as áreas da sua vida e ministério. 

 

Seu caráter e perfil deverá refletir aquele que tende a ser espontâneo, que gosta de estar 

rodeado de pessoas, é confortável entre estranhos e pode facilmente iniciar uma conversa. 

Ele deve ser aquele que é hospitaleiro e gosta de ter convidados em sua mesa de jantar 

regularmente. Ele deve apresentar um certo carisma que leve as pessoas a aproximarem-

se dele. Ele deve apresentar uma “acessibilidade” que incentiva as pessoas a irem ter com 

ele sempre que houver um problema ou quando há necessidade de um conselho. Ele não 

deve ser do tipo que prefere se trancar e ficar isolado em seus estudos todos os dias e 

nunca busca interagir com as pessoas direta e presencialmente. 

 

Um plantador de igrejas em potencial deve demonstrar a capacidade de evangelizar. Ele 

deve ser uma pessoa que é capaz de reverter uma conversa para coisas espirituais e 

anunciar a Cristo. O candidato deve demonstrar capacidade suficiente para pregar o Evan-

gelho em vários tipos de ambientes informais. 

 

Um plantador de igrejas em potencial também deve demonstrar a capacidade de organizar-

se. Ele deve possuir um certo grau de habilidade organizacional e administrativa. Ele deve 

ser capaz de se adaptar a várias provações, situações de mudança, e novos desafios. Ele 

deve ser flexível, inovador, e, quando necessário, capaz de estabelecer planos de contin-

gência quando os planos originais falham. Ele deve ser aquele que aprende com facilidade 

e rapidez com seus erros. Ele deve ser um membro da equipe que é capaz de trabalhar 

bem com os outros. Ele deve ser aquele que mostra as qualidades de liderança que inspira 

confiança nas pessoas que estão sob sua supervisão. Ele deve ser capaz de liderar e 

motivar os outros sem manipulação ou pressão. Ele não deve ser autoritário, ou seja, buscar 

estar sempre exercendo controle sobre os outros. 

 

Um candidato à plantação de igrejas deve demonstrar uma tolerância extremamente alta 

para o desânimo e a resistência emocional para “ir longe”. Ele deve ser capaz de enfrentar 

as tempestades da oposição ou calúnia, e aguentar ser desvalorizado pelas mesmas pes-

soas para quem ele procura ministrar. Ele deve ser constante, estável, paciente, perse-

verante, tenaz, trabalhador, fiel e determinado. A maturidade espiritual, julgamento consis-

tente, discernimento, mansidão, longanimidade, humildade, ternura e compaixão devem ser 

também evidentes na vida deste homem. (Para mais esclarecimentos sobre a chamada 

para o ministério, você é recomendado a consultar o excelente livro, “Guidelines for RBMS 

Missionary Qualifications” [Diretrizes Para Qualificações Missionárias por RBMS”). 
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C. ELE DEVE ESTAR ASSOCIADO: O candidato terá de estabelecer uma relação com a 

igreja da ARBCA mais próxima possível para qualquer necessária orientação, supervisão, 

responsabilidade e incentivo, o que culminará na recomendação de sua adesão à ARBCA. 

A ARBCA recomenda que aqueles que buscam o plantio de uma futura igreja ARBCA se 

torne um membro de uma igreja membro da ARBCA mais próxima. Isto dará ao corpo da 

igreja local tempo e oportunidade de examinarem os dons e graças do homem à luz dos 

critérios bíblicos. Associar-se a uma igreja da ARBCA permitirá que o corpo da igreja local 

e os anciãos que a supervisionam possam discernir e reconhecer se o homem é chamado 

a um ministério de plantação de igrejas. As Igrejas da ARBCA não podem enviar alguém 

sem que o saibamos. É necessário tempo suficiente para observar como o candidato geren-

cia sua família, se ele é humilde quando está sob provocações, persistente sob o desânimo, 

etc. 

 

Estar associado a uma igreja-membro da ARBCA é vital para a disseminação de uma com-

preensão equilibrada da política e prática Batista Reformada. Isso permite que o potencial 

plantador de igrejas tenha a experiência de uma igreja, onde toda a vida e o trabalho do 

ministério é desenvolvido diante de seus olhos. O candidato deverá, então, ser capaz de 

ver o que as igrejas da ARBCA são realmente e o tipo de igreja que ele deseja plantar. Este 

modelo oferece a oportunidade para o candidato observar como uma igreja da ARBCA já 

existente funciona em seu culto público, bem como o dia-a-dia dos assuntos da liderança. 

Estar associado a uma igreja da ARBCA ajudará o candidato a ver como as implicações 

práticas do Calvinismo são aplicadas na vida dos membros da igreja. Este modelo oferece 

o melhor ambiente para ver como o Princípio Regulador é aplicado no culto, como e quando 

a disciplina da igreja é administrada fielmente, e como os Batistas Reformados celebram o 

Dia do Senhor. 

 

Cultivando Homens Para A Plantação De Igrejas 

 

Que tipo de homem é qualificado esta obra? O que procurar em um potencial plantador de 

igrejas? 

 

ASPIRAÇÕES: 1 Timóteo 3:1, 1 Pedro 5:2. 

 

Chamada interior — Um desejo intenso, que o consome completamente, para o ministério. 

Há um constrangimento Divino colocado sobre o homem que clama: “Ai de mim se eu não 

anunciar o Evangelho!”. Este é, um impulso irresistível, incontrolável e urgência apaixonada 

pelo trabalho. Um desejo fervoroso e insaciável de ser empregado no serviço do Senhor. O 

velho ditado aplica-se ainda: “Não entre no ministério se você pode ajudá-lo”. Se você puder 

se contentar em seguir qualquer outro tipo de ofício, então você não é chamado para o 
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ministério. Esse desejo não deve ser um impulso repentino, mas uma paixão em curso, 

contínuo, que não vai deixar você ir e fazer outra coisa. Isto deve ser um plano bem pensado 

e cuidadosamente calculado. É o produto de muita oração e consideração. 

 

HABILIDADES: 

 

Chamada externa — Junto com o ardente desejo deve haver a capacidade de ensinar e 

pregar. As qualidades necessárias para tal ofício devem ser evidentes na vida dos candi-

datos. Se um homem é chamado para ensinar, ele deve ser dotado com o dom de ensinar. 

Se ele é chamado para pregar, ele deve ser dotado de um certo grau de capacidade de fa-

lar, o qual pode ser cultivado e fortalecido. Se o Senhor chama um homem para o ministério, 

Ele certamente irá fornecer-lhe os meios necessários para executá-lo. Deve haver evidên-

cias na vida do homem de alguma competência suficiente para o ofício pastoral. Ele deve 

ser suficientemente capacitado com certos dons, conhecimento e habilidade de falar. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

Deve haver uma providência correspondente que abre as portas para o candidato, bem 

como a confirmação da chamada. Deve haver um curso gradual de circunstâncias que indi-

cam que se desenrolam os meios, tempo e lugar de entrar no ministério. 

 

 

Vamos derramar nossos corações ao Senhor da seara, para que Ele possa Se agradar em 

enviar tais homens para os Seus campos esbranquiçados. Vamos orar sinceramente por 

plantadores de igrejas que evangelizarão o pecador, edificarão o santo, e glorificarão o nos-

so Salvador, ao qual seja honra e glória para sempre. 

 

 

Em nome da ARBCA, 

John Giarrizzo. 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 
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 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 

 Adoração — A. W. Pink 

 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 

 

—   Sola Scriptura • Sola Gratia • Sola Fide • Solus Christus • Soli Deo Gloria   — 

 

 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  

http://www.facebook.com/oEstandarteDeCristo
http://www.facebook.com/ConfissaoFeBatista1689
http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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