
 

Introdução à mobilização da igreja 
 

 

 

 
As seguintes perguntas poderão ser úteis para a sua organização ou denominação no processo de 
identificação das abordagens de mobilização de igrejas e comunidades mais relevantes para os 
contextos onde atuam:  
 

1. Desenvolvendo uma visão pela missão integral 

 
1a) Contexto 
Em seu país, há grandes partes da igreja: 

• Com dificuldades para aceitar a teologia da missão integral? e/ou 
• Com falta de exemplos sobre a missão integral em andamento? 

 
1b) Estratégia 
Na estratégia da sua organização ou denominação há algum objetivo principal destinado a obter o total 
apoio de parceiros e líderes de igrejas no que diz respeito à missão integral? 
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas 1a) e 1b), a seção ‘Desenvolvimento a visão 
pela Missão Integral’ será relevante para o seu contexto.  

 
 

2. Mobilização de igrejas 

 
2a) Contexto 
Em seu país, existem: 

• Necessidades urgentes em determinadas comunidades que poderiam ser parcialmente atendidas 
através de iniciativas simples de misericórdia? e/ou  

• Grandes números de igrejas que precisam de um ‘empurrão’ para começar algo? 
 
2b) Estratégia 
Na estratégia da sua organização ou denominação é dada prioridade à mobilização de grandes números 
de igrejas para alcançar mudanças simples e de curto prazo em muitas comunidades? 
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas 2ª) e 2b), a seção ‘Mobilização de Igrejas’ 
será relevante para o seu contexto. 

 
 

3. Mobilização de igrejas e comunidades 

 
3a) Contexto 
Em seu país, existem: 

• Pessoas (consultores, organizações, igrejas) que já possuem experiência em processos de 
mobilização de igrejas e comunidades? e/ou 

• Pessoas (consultores, organizações, igrejas) comprometidas com processos de longo prazo 
destinados ao envolvimento com igrejas e comunidades? 

 
3b) Estratégia 
Na estratégia da sua organização ou denominação é dada prioridade à mobilização de poucas igrejas 
para alcançar uma transformação duradoura dentro de suas comunidades?    
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas 3a) e 3b), a seção ‘Mobilização de Igrejas e 
Comunidades’ será relevante para o seu contexto. 
 

Diretrizes para ajudá-lo(a) a escolher quais 
abordagens são mais relevantes para o seu contexto 
– uma ferramenta diagnóstica  
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A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que está formando uma rede mundial de igrejas locais para ajudar a 
erradicar a pobreza. 

 
www.tearfund.org  100 Church Road, Teddington TW11 8QE, UK 

Instituição Beneficente nº 265464  

 

4. Desenvolvimento da liderança das igrejas 

 
4a) Contexto 
Em seu país: 

• Há uma falta de líderes experientes e emergentes nas igrejas, com uma boa compreensão sobre a missão integral? 
e/ou 

• Há uma falta de envolvimento com a missão integral nas instituições dedicadas ao desenvolvimento de lideranças 
(ex. seminários bíblicos)? 

 
4b) Estratégia 
A estratégia da sua organização ou denominação considera importante influenciar seus futuros líderes em missão integral? 
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas 4a) e 4b), a seção sobre ‘Desenvolvimento da Liderança de 
Igrejas’ será relevante para o seu contexto.  
 

5. Igreja e Defesa de Direitos 

 
a) Em seu país, há um grande número de igrejas evangélicas que não estão efetivamente envolvidas com questões de 
defesa de direitos? 
b) Em sua organização ou denominação é uma prioridade estratégica que as igrejas estejam envolvidas com questões de 
defesa de direitos? 
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas a) e b) deste item, a seção sobre ‘Defesa de Direitos’ será 
relevante para o seu contexto.  
 

6. Igreja e HIV 

 
a) Em seu país, há um grande número de igrejas evangélicas que não estão efetivamente envolvidas com as questões do 
HIV e da AIDS? 
b) Em sua organização ou denominação é uma prioridade estratégica que as igrejas estejam efetivamente envolvidas com 
as questões ligadas ao HIV e à AIDS? 
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas a) e b) deste item, a seção sobre ‘HIV e AIDS’ será relevante 
para o seu contexto.  
 

7. Igreja e gestão de desastres 

 
a) Em seu país, há um grande número de igrejas evangélicas que não estão efetivamente envolvidas com as questões 
ligadas à gestão de desastres? 
b) Em sua organização ou denominação é uma prioridade estratégica que as igrejas estejam efetivamente envolvidas com 
as questões ligadas à gestão de desastres? 
 
Caso você tenha respondido afirmativamente às perguntas a) e b) deste item, a seção sobre ‘Gestão de Desastres e 
Redução do Risco de Desastres’ será relevante para o seu contexto.  
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