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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA SEU MINISTÉRIO 

 
 
1. Os Pilares do Planejamento Estratégico para Igrejas 
 
 

 
 
 

“Antes que a igreja existisse, Jesus veio à Terra com um plano. Ele tinha uma missão, 
que era salvar a humanidade. Sua visão e seu foco eram a cruz. Se ele não morresse 
e ressuscitasse não haveria salvação. Seus valores eram os valores do reino, 
declarados no Sermão do Monte. Sua estratégia tinha dois pontos: discipular doze 
homens para que continuassem a missão, e depois torná-los líderes da igreja que 
nasceria e iria para todo o mundo” (CAMPANHÃ, 2013). 

 
 Podemos afirmar sem medo de errar, que o planejamento, o desenvolvimento de líderes e o 

discipulado andaram juntos no decorrer do ministério terreno de Jesus e na formação da igreja. Seja 

qual for o modelo ou estilo ministerial adotado pelas igrejas nos tempos atuais, esses pilares 

trabalhados em conjunto, interligados e alinhados são uma base sólida para o desenvolvimento 

saudável da igreja de Cristo. Nesse sentido, podemos fazer três observações: 

 

1. Planejamento estratégico sem discipulado e sem desenvolvimento de líderes pode tornar a 

igreja uma empresa. 

2. Discipulado sem planejamento estratégico e sem desenvolvimento de líderes despertar as 

pessoas para a grande comissão, mas não lhes dá o rumo nem a ferramenta para cumprirem 

a missão. 

Planejamento

Discipulado
Desenvolvimento 

de líderes
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3. Treinamento de líderes sem discipulado e sem planejamento estratégico alimenta a máquina 

eclesiástica, mas mantém um exército potente marchando em círculo sem saber qual a 

missão.  

   

 Buscar transformar a visão da igreja num plano estratégico pode ter como ponto de partida 

discipular as pessoas e depois transformar estes discípulos em líderes, destacando ainda, que esses 

pilares podem ser utilizados em qualquer modelo ou estilo ministerial.  

Entendemos como modelo de igreja local a forma como a igreja se trabalha em determinada 

comunidade. Vejamos o exemplo da igreja em Atos dos apóstolos.  

 

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às 
orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos 
pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 
Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua 
necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o 
pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de 
coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”. Atos 2.42-47 
 

 

Modelos de igreja: 

 

 Igrejas em células; 

 Igrejas em Ministérios; 

 Igrejas em pequenos grupos; 

 Igreja com propósito; 

 Igrejas que usam só o discipulado; 

 Modelo dos doze; 

 MDA (Modelo de Discipulado Apostólico - é o modelo de discipulado um a um); 

 Etc. 

 

Optar por um modelo de igreja não significa necessariamente que essa igreja alcançará o 

sucesso desejado. Existem fatores que influenciam no sucesso ou fracasso de uma igreja.  Entre 

muitos fatores, podemos destacar dois: 

Figura 1: Modelos de igreja 
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1. Pastores e liderança obedientes, alinhados e atentos com o que Deus quer fazer em 

determinado local. 

2. Pastores e líderes com visão de futuro, e se essa visão de futuro é a visão de Deus para 

aquele lugar.  

 

Segundo Campanhã (2013), quando visão e obediência a Deus se juntam, isto parece ser um 

milagre que causa uma revolução na vida da igreja (Atos 6.1-7).  

 
“Quando a igreja primitiva começou a crescer, logo de início enfrentou um grande 
desafio. Havia tanta gente que as viúvas começaram a reclamar que não estavam 
sendo atendidas. O ministério era espiritual e guiado pelo Espírito Santo. No entanto, 
o momento era organizacional e requeria decisões dos líderes da igreja. Caso isto não 
acontecesse, problemas sérios poderiam afetar o crescimento da igreja” 
(CAMPANHÃ, 2013). 

 

 Tomar a decisão correta depende muito do fator “foco”. Nesse sentido, permanecer no foco 

levou os apóstolos diante do desafio que se encontravam a tomar a melhor decisão. Por mais óbvio 

que seja, só se mantem no foco, pessoas que sabem qual é o foco. Muitas igrejas, pastores e líderes 

se perdem porque são sabem qual é o foco. Os apóstolos decidiram que iriam continuar na pregação 

da Palavra e na oração.  

 Permanecer no foco não é o bastante, não resolve o problema. Precisa-se tomar decisão 

estratégica. No caso dos apóstolos eles escolheram sete homens com qualidades espirituais e 

competências humanas para resolver o problema.  Com esses homens exercendo suas funções e 

desenvolvendo seu ministério os apóstolos continuaram em seu foco e a igreja continuou crescendo. 

 Esse fato ocorrido no início da igreja ilustra a importância do planejamento estratégico na 

igreja. Houve equilíbrio entre a ação do Espírito Santo, planejamento, foco, processo decisório, 

delegação, atendimento das necessidades e energia na execução da visão. Houve oração, mas 

também houve decisão, ou seja, não bastava apenas orar, era preciso decidir.  

 

Planejar estrategicamente é um processo dinâmico. Implica saber o que Deus quer 
fazer numa comunidade ou região, através da revelação do Espírito Santo, e 
acrescentar a isto a tomada de decisões por um grupo de líderes, para tornar a visão 
palpável, realizável e envolvente (CAMPANHÃ, 2013). 
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 No decorrer da história da igreja, muitos líderes que tinham visão dadas por Deus para 

desenvolverem seu ministério se perderam no decorrer do caminho ministerial exatamente por falta 

de planejamento e sistematização das ações a serem desenvolvidas pela igreja local e outros líderes 

tiveram planos elaborados e não prevaleceram porque nunca foram inspirados por Deus. Temos 

ainda, casos de líderes que obtiveram sucesso no âmbito humano sem alcançar necessariamente os 

planos de Deus, nesses casos, o critério a ser avaliado é sempre o crescimento numérico e/ou 

financeiro alcançado pela igreja local, faltando, nesse caso, analisar se a visão e os valores do reino 

de Deus estão sendo consolidados.  

 
2. Partes e tipos de planejamento 
 
 Segundo Oliveira (2018), o planejamento é um processo contínuo que envolve um conjunto 

complexo de decisões inter-relacionadas que podem ser separados de formas diferentes. Para tanto, 

alguns aspectos básicos (partes) devem ser considerados em qualquer planejamento, vejamos (de 

forma adaptada para a realidade das igrejas): 

 Planejamento dos fins: especificação do estado futuro desejado, ou seja, a visão, os valores, 

a missão, os propósitos, os objetivos, os objetivos funcionais (ministeriais), os desafios e as 

metas.  

 Planejamento dos meios: proposição de caminho para a igreja/ministério chegar ao estado 

desejado, por exemplo, expansão ou crescimento da igreja. Aqui tem-se a escolha de 

macroestratégia (grandes ações) ou modelo, grandes orientações, estratégias, procedimentos 

e processos a ser seguido para alcançar tal objetivo.  

 Planejamento organizacional: esquematização dos requisitos organizacionais para poder 

realizar os meios propostos. Aqui se pode ter, por exemplo, a estruturação da igreja em 

ministérios, grupos pequenos, células, Escola Bíblica, Missões, etc. São unidades estratégicas 

para a realização da missão.  

 Planejamento dos recursos: dimensionamento de recursos humanos, tecnológicos e 

materiais, bem como a determinação da origem e aplicação de recursos financeiros. Aqui se 

tem o estabelecimento de programas, projetos e planos de ação necessários ao alcance do 

futuro desejado.  
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 Plano de implantação e de controle: corresponde à atividade de planejar o acompanhamento 

da implantação das ações/ministérios, como, a estruturação da igreja em ministérios, grupos 

pequenos, células, Escola Bíblica, Missões, etc.  

Deve-se ressaltar que em relação as partes do planejamento salientados acima, alguns 

aspectos, tais como o próprio processo de planejamento deve ser planejado, devendo ser um 

processo interativo, ou seja, sua ação se exerce mutuamente, entre duas ou mais partes do todo e 

que esse processo interativo se repete ao longo do tempo.  

Quanto aos tipos de planejamento, consideramos os níveis hierárquicos que são distinguidos 

em três tipos de planejamento: 

 Planejamento estratégico; 

 Planejamento tático; e 

 Planejamento operacional.  

 

Essa forma genérica, pode ser relacionada aos tipos de planejamento e aos seus níveis de 

decisão na estrutura organizacional da igreja (ver figura 2 – adaptado de Djalma de Pinho R. de 

Oliveira, 2018), p. 15).  

 

Figura 2: Níveis de decisão e tipos de planejamento 

 

 

 

2.1 Planejamento estratégico 

De modo geral, o planejamento estratégico relaciona-se com objetivos de longo prazo (visão) 

e com estratégias e ações para alcança-los que afetam a igreja como um todo, enquanto o 

NÍVEL 
ESTRATÉGICO

NÍVEL TÁTICO

NÍVEL 
OPERACIONAL

Decisões estratégicas/ 
Planejamento estratégico 

 
Decisões táticas/ 

Planejamento tático 
 

Decisões operacionais / 
Planejamento operacional 
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planejamento tático relaciona-se a objetivos de mais curto prazo e com estratégias e ações que, 

geralmente, afetam somente partes da igreja.  

Devemos ter em mente, que o planejamento estratégico deve ser único, pois considera a igreja 

como um todo; devem existir alguns poucos planejamentos táticos que congreguem as grandes 

atividades da igreja; e por fim, os planejamentos operacionais necessários para a maior facilidade da 

boa administração.  

O planejamento estratégico proporciona a igreja uma sustentação 

metodológica no seu processo administrativo ajustando dessa forma, a 

melhor direção a ser seguida.  Espera-se que tal planejamento seja de 

responsabilidade dos pastores e sua liderança mais próxima e diz respeito 

à formulação quanto à seleção dos cursos de ação – estratégias – a serem 

seguidas para a consolidação da visão, levando em conta a orientação de 

Deus para a igreja local, como também, as condições externas e internas à 

igreja e sua evolução esperada.  

 

2.1.1 Fases da metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico 

 

 Quando consideramos uma metodologia para o desenvolvimento do planejamento 

estratégico, podemos ter como ponto de partida duas possibilidades: 

 Primeiro se define, em termos da igreja como um todo, “aonde se quer chegar” e 

depois estabelece “como a igreja está para chegar na situação desejada”; ou 

 Primeiro se define, em termos da igreja como um todo, “como se está” e depois 

estabelece “aonde se quer chegar”.  

 

ATIVIDADE EM GRUPO/INDIVIDUAL – 1  

1. Imaginando que você faz parto do nível estratégico em sua igreja, estabeleça como ponto de 

partida para o planejamento estratégico os seguintes questionamentos (escolha uma das alternativas 

abaixo): 

a. Onde se quer chegar/ como a igreja está para chegar na situação desejada 

b. Como está/onde se quer chegar 

“Todas as 
flores do 

futuro estão 
nas sementes 

de hoje. ” 
 Provérbio 

Chinês 
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Tempo para a atividade 10 min.  
Tempo de socialização da atividade: 10 min.  
 

2.2 Planejamento tático 

 

 Planejamento tático tem por finalidade, enquanto metodologia administrativa, otimizar 

determinadas áreas (ministérios) e não a igreja como um todo. Nesse caso, trabalha com 

decomposição dos objetivos, estratégias estabelecidas no planejamento estratégico. É desenvolvido 

pelos ministérios/ Redes/ Células (a depender do modelo de igreja), tendo como principal finalidade 

a utilização dos recursos disponíveis para a consolidação de objetivos previamente estabelecidos 

segundo uma estratégia predeterminada.  

 

Figura 3: Desenvolvimento de planejamentos táticos 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EM GRUPO/INDIVIDUAL  

2. Desenvolva um planejamento tático tomando como base a atividade 1 e a figura 3.       

 

Nível Estratégico

Planejamento 
estratégico

Nível tático/ Planejamento tático

Pastoreio

Gestão

Gerações

Devocional

Ensino

Planejamento 
operacional

Resultados 
esperados pelos 

Unidades

Resultados 
apresentados 

pelas unidades

Retroalimentação e avaliação 
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2.3 Planejamento operacional 

 O planejamento operacional é a formalização, principalmente através de documentos 

escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos a serem 

alcançados pelas áreas (ministérios/redes/GP/etc.) da igreja. É na verdade, os planos de ação ou 

planos operacionais.  

 O planejamento operacional corresponde a um conjunto de partes homogêneas do 

planejamento tático. Para cada planejamento deve conter, com detalhes, os: 

 Recursos necessários para o desenvolvimento e implementação; 

 Procedimentos básicos a serem adotados; 

 Resultados finais esperados; 

 Prazos estabelecidos; e 

 Responsáveis por sua execução e implantação.  

O planejamento operacional é, normalmente, elaborado pelos participantes hierárquicos 

(tático ou operacional), com foco básico nas atividades do dia a dia da igreja.  

Quanto as diferenças entre os três tipos de planejamento, podemos discriminar os seguintes 

itens: prazo, amplitude, risco, atividade e flexibilidade.  

 
ATIVIDADE EM GRUPO/INDIVIDUAL  

3. Quanto as diferenças entre planejamento estratégico e planejamento tático quanto ao prazo, 

amplitude, risco, atividade e flexibilidade podemos dizer que: 

 

Diferença entre planejamento estratégico e planejamento tático 

Discrição Planejamento estratégico Planejamento tático 

Prazo     

Amplitude     

Risco     

Atividade     

Flexibilidade     
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4. Quanto as diferenças entre planejamento tático e planejamento operacional quanto ao prazo, 

amplitude, risco, atividade e flexibilidade podemos dizer que: 

 

Diferença entre planejamento estratégico e planejamento tático 

Discrição Planejamento tático Planejamento operacional 

Prazo     

Amplitude     

Risco     

Atividade     

Flexibilidade     

 

ATIVIDADE EM GRUPO/INDIVIDUAL  

 

5. Considerando a igreja a qual você frequenta, identificar questões estratégicas, táticas e 

operacionais.   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Tempo para a atividade 10 min.  
Tempo de socialização da atividade: 10 min.  
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