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SINERGIA MINISTERIAL 

 

 

Pequenas equipes participantes do 

processo de sinergia ministerial tornam-
se “ferramentas poderosas” para o 
crescimento  dos grupos familiares e 
conseqüentemente da congregação 
local.  

               -----------------------------------
Synergia (grego) significa 
cooperação - é uma ação 
conjunta de vários agentes 
visando  um resultado melhor 
que o de ações isoladas. 
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Por meio dessas equipes  conseguimos 
identificar pessoas que podem assumir a 
liderança de novos grupos, realizar 
planejamentos, acompanhar processos, 
consolidar  objetivos, formar e motivar 
equipes, executar tarefas sabiamente e 
agilmente. Como? Interagindo 
conhecimentos e experiências que 
ajudarão a todos no fortalecimento de 
nossa comunidade cristã. 

Pensando nisso, apresentamos 4 etapas 
práticas de como iniciar um processo de 
sinergia ministerial - uma oficina de 
troca de ideias e de experiências entre 
os líderes de sua supervisão, 
discipulando uns aos outros, 
preenchendo lacunas, fortalecendo o 
todo. 
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AS QUATRO ETAPAS DO PROCESSO 

 

As quatro etapas do processo de 

sinergia ministerial são: 

 

1. Supervisor: Forme a Equipe e Assuma 
a Liderança! 

O supervisor é o elemento mais 
importante no processo sinérgico do 
Projeto Filipe.  

Reúna os líderes de sua supervisão. 
Programe um dia, um momento 
especial. Uma hora para um café ou 
lanche pode mostrar aos líderes que 
você realmente se importa com o 
trabalho deles. Com isso, os líderes 
verão que você pode oferecer ajuda 
quando alguém precisar de socorro. 
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Os três pontos dessa primeira etapa são: 

1. Agendamento da reunião; 
2. Condições adequadas à reunião; 
3. Exposição de Propósitos. 

Os líderes verão também que você pode 
oferecer ajuda quando alguém precisar 
de socorro. Uma boa reunião com os 
líderes será fundamental para que eles 
sejam encorajados a se sentirem 
conectados e confortáveis para se 
achegar aos outros, bem como para 
trazer novas contribuições à reunião. 

Fale sobre a implantação do Processo  de 
Sinergia Ministerial que doravante fará 
parte do Projeto Filipe. Incentive os 
líderes a compartilharem conhecimentos 
e experiências no desenvolvimento de 
seus grupos. O objetivo dessa reunião é 
que no final “coisas importantíssimas” 
sejam extraídas em benefício de todos 
de uma mesma supervisão. 
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2. Mão na Massa e Foco na Missão 

Muito além da comunhão fraternal, você 
deve estar concentrado 
intencionalmente no propósito  dessa 
reunião: sinergia!  

Inicie a segunda etapa com as perguntas 
certas: 

1. Quais são as metas de seu grupo?  
2. O que está sendo feito para 

alcançá-las?  
3. Quais são as suas metas pessoais 

como líder?  
4. O que está sendo feito para 

alcançá-las?  
 
O processo de sinergia ministerial é 
acionado a partir dessas perguntas e 
outras afins. Cada líder deve 
compartilhar as novidades,  suas metas, 
seus avanços, suas dificuldades, etc.. 
algo que Deus vem fazendo ou 
mostrando para ser feito. 
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O processo sinérgico é ótimo para 
compartilhar conhecimentos e 
experiências diferentes sobre várias 
questões peculiares ao Projeto Filipe e o 
desenvolvimento de seus líderes. 

Um talento de um líder é um destaque, 
mas associado à sinergia do grupo, 
torna-se uma potência. 

Certamente os líderes têm diferentes 
talentos, capacidades e dons que são 
capazes de alcançar vários segmentos.  A 
mútua cooperação pode preencher 
lacunas e fortalecer a equipe.  

 

3. Análise Situacional. 

Faça uma abordagem interministerial, 
UMA ANÁLISE SITUACIONAL de tudo que 
acontece na reunião: Ouça, analise, faça 
perguntas e retenha o que pode 
preencher espaço abertos (ou falhas), 
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agregar valores ou trazer soluções para 
todos. Uma ideia, um comportamento, 
uma cultura, um método, uma 
estratégia, algo criativo, inovador, 
funcional, dinâmico, etc..  

Todos nós podemos aprender e se 
beneficiar uns com os outros.  

Extraia o supra-sumo: o que pode 
preencher lacunas e o que pode 
fortalecer o grupo. 

Lembre-se: a soma das partes no 
processo sinérgico é bem maior do que o 
todo. 

 

4. Cobre e seja cobrado 

Chegou o momento de aplicar as 
propostas colhidas na reunião. Aplique 
sempre o Modelo de Supervisão S3, você 
lembra?  
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No final da reunião, apresente a(s) 
meta(s) aos líderes: 

1. Estabeleça meta e prazo; 
2. Acompanhe o Processo; 
3. Faça a Prestação de contas. 

 

Diga para cada líder que “no momento 
em que eles sentirem dificuldade em 
alguma meta, compartilhem com o 
supervisor, relatando os fatos. Quando o 
líder divide os fardos, tudo fica mais 
leve. Então, incentive cada um a 
partilhar os fardos e eles serão vencidos.  
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VAMOS COMEÇAR? 

 

 

Dê o primeiro passo, forme a sua 

equipe e experimente o poder da 
sinergia ministerial!  

Com o tempo a unidade entre os líderes 
será fortalecida, gerando o sentimento 
de confiança, de participação e de 
desenvolvimento dos grupos. E no final, 
os resultados  do  processo sinérgico 
mostrarão que a soma das partes é 
maior do que o todo. 

Surgirão novas ideias, novas formas de 
superação de obstáculos e novos 
avanços estratégicos na expansão do 
Reino de Deus nesta cidade. 
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Jesus Cristo está no comando do Projeto 
Filipe. Cremos que Ele dará grandes 
ideias aos líderes quando se reunirem 
neste processo sinérgico. Cremos que 
em 2023 teremos uma liderança mais 
preparada,  novos projetos e conquistas 
acontecerão, mais pessoas se achegarão 
à igreja, e o evangelho de Cristo será 
propagado em toda cidade.  

Então, mão na massa! 
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Base Bíblica Para o Desenvolvimento 
desse Estudo 

 

Onde não existe conselho fracassam os bons 
planos, mas com a cooperação de muitos 
conselheiros há grande êxito. Pv 15:22. 

Quando não há sábia direção, o povo cai; mas 
na multidão de conselheiros há segurança. Pv 

11:14. 

Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois 
lhe resistirão; o cordão de três dobras não se 

rebenta com facilidade.  Ec 4.12. 

Se há, pois, alguma exortação em Cristo, 
alguma consolação de amor, alguma 
comunhão do Espírito, se há entranhados 
afetos e misericórdias, completai a minha 
alegria, de modo que penseis a mesma coisa, 
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, 
tendo o mesmo sentimento. Fp. 2:1-2. 

Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns 
com os outros no que falam, a fim de que não 
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haja entre vós divisões; antes, sejais 
totalmente unidos, sob uma mesma disposição 
mental e no mesmo parecer. 1 Co 1:10. 

Sem mais, irmãos, despeço-me de vós! 
Procurai agir com maturidade, tende bom 
ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um 
só pensamento principal e vivei em harmonia. 
E o Deus de amor e paz estará convosco. 2 Co 
13:11. 
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