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PRELIMINARES

•Gestão e não teologia do culto
•Visão pastoral
•Observação pessoal e pesquisa
•Não há como mensurar as 
particularidades



“Tenho a impressão de 
que era mais simples 
ministrar há algumas 
décadas atrás. A pós-
modernidade alterou 
radicalmente nossa 

maneira de lidar com as 
pessoas e com a própria 

vida e isso trouxe 
influência direta sobre a 

igreja” (Culto na capela do 
DTS em Julho de 2012)



“E isso afetou diretamente a 
igreja.”

“O mundo ficou diferente...”

“Nosso mundo ficou mais complicado...”

“Vivemos situações nunca antes imaginadas...”



“Não há como negar: o 

mundo mudou e, se não 

mudarmos, acabaremos 

nos sentindo como 

visitantes em um mundo 

que não respeita nosso 

passado e não valoriza 

algumas de nossas mais 

profundas convicções”. 

(David Harvey em Condição 

Pós-Moderna)



O mundo ficou mais 
complicado para ministrar...

Precisamos 
desenvolver uma 

“sabedoria diferente”
(Carlos Mesters)



Algumas mudanças no 
cenário religioso com o 
advento da pós-
modernidade



Pessoas mais exigentes

• Expõem abertamente suas 
preferências e necessidades;

• São mais críticas;

•Aceitam aquilo que tem algum 
sentido pessoal;

• Julgam a religiosidade com 
base em sua experiência.



Comunicação mais eficiente

•A comparação com o outro é 
inevitável;

•Nossas fraquezas são expostas 
rapidamente;

•A comunicação gera um maior 
número de informações e ao 
mesmo tempo anseios.



Impacto direto da tecnologia

•Não há como viver alheio a 
uma sociedade que depende 
da tecnologia;

•Novas demandas são criadas a 
partir da tecnologia: 
transmissão ao vivo, 
digitalização, comprovação 
fotográfica, Multimídia.



Uma postura mais ativa 

•As pessoas querem participar 
mais efetivamente do que 
acontece;

•Há uma inquietude maior e 
necessidade de adaptação em 
roteiros para que a pessoa 
interaja.



Seletividade em nome do 
conforto ou preferência 

•As pessoas fazem suas 
escolhas de acordo com seus 
padrões de importância;

•O conforto da família e a 
agenda são levados em conta 
diretamente ao assumir 
compromissos ou participar 
de eventos



Um apelo à mudanças

“Vivemos em um mundo cada vez
mais rápido. As mudanças são
muito rápidas, as inovações
chegam aos montes e a tecnologia
muda vários aspectos de nossa
rotina diária. Todos o segmentos da
sociedade clamam por mudanças –
e essa se tornou uma das principais
linguagens de nosso tempo” (Vince
Poscente - A Era da Velocidade)



A linguagem de mudança 
pós-moderna alterou o 

pensamento comum de 
nossa sociedade. Como isso 
aconteceu muito rápido nós 

ficamos sem entender 
algumas dessas mudanças.



Há quase uma aversão 
às rotinas e tudo que é 

repetitivo acaba 
recebendo uma carga 

emocional negativa. As 
pessoas querem 

novidade, ainda que 
essa seja apenas a 

forma de apresentação 
ou a estética.



Comece a aplicar 
esses elementos 
para dentro do 

culto...



FATO: alguns de nós 
fingimos que nada 

mudou, que nada esta 
acontecendo no 
cenário religioso



“A possibilidade de interação 
entre igreja e sociedade 

depende mais da igreja do 
que da sociedade. É a igreja 
que deve se esforçar para 

entender a sociedade e criar 
estratégias para alcançar as 

pessoas desse tempo. Em um 
contexto pós-moderno esse 
esforço será muito maior do 

que imaginamos” 

(Brian Tome - Free Book)



Uma postura de indiferença pode 
significar o declínio da igreja

E isso já está 
acontecendo 
em algumas 

igrejas



Ministrar nesse tempo 
exige conhecimento

“Não basta o ‘querer-fazer’. É necessário o ‘saber-fazer’. A 
igreja precisa de sabedoria e discernimento espiritual, aliado 
a uma pesquisa honesta, a fim de que descubra os caminhos 
mais bíblicos possíveis para ministrar em nome de Deus 
nesse tempo. As mudanças sociais trazidas pela pós-
modernidade exigem que a igreja refine seu olhar para essa 
geração, tentando primeiramente entendê-la, para depois 
ministrar a ela com a Palavra e o amor cristão” (Dr. Howard 
G. Hendricks, professor do Dallas Theological Seminary, 
falecido em fevereiro desse ano -DTS MAGAZINE – 2003)



Sabedoria em tempos diferentes…
1 Crônicas 12:32

“Da tribo de Issacar, 200 chefes...”      

“que sabiam como Israel devia agir em 
qualquer circunstância”. (NVI)

“destros na ciência dos tempos, para saberem o 
que Israel devia fazer”. (ACR)

“entendidos na ciência dos tempos para 
saberem o que Israel devia fazer”. (AR)

“que tinham a inteligência dos tempos, para 
saberem o que Israel devia fazer”. (SBBr)

“que tinham o senso da oportunidade e sabiam 
o que Israel devia fazer”. (BC)



“saber como agir” 
é o princípio da 

gestão!



Gestão
“Gestão é a 

administração de 
pessoas, recursos, 

negócios e situações com 
o objetivo de alcançar 

metas definidas”

contexto



Gestão
de

culto

“Dons, talentos, 
recursos, doutrina, 

teologia, arte, tradição, 
liturgia...”

contexto



Contexto

O contexto é o conjunto de circunstâncias 
que cercam as pessoas e as influenciam na 

época em que vivem. É o momento histórico 
com suas particularidades. É o conjunto de 

situações a partir da qual consideramos fatos 
ou interpretamos a própria história.



A gestão do 
culto não 

pode ignorar 
o contexto...

•Da própria 
igreja local

•Da vizinhança
•Da sociedade 
•Do mundo 
globalizado



Cabe ao gestor 
a tarefa de 
entender o 
contexto e 
aplicar da 

melhor maneira 
possível todos 
os recursos de 
que dispõe...





“Ignorar as mudanças eclesiásticas advindas da
pós-modernidade é um dos maiores perigos para a
igreja do século XXI. Os riscos são enormes e as
consequências alarmantes. O mundo corporativo
está estudando a sociedade pós-moderna pois não
quer perder dinheiro. A igreja deve estudar a
sociedade pós moderna pois não quer perder vidas
e nem diminuir seu impacto espiritual nesse
mundo” (Robert Emmit – Community Bible Church
in San Antonio – TX)



“A sabedoria do homem prudente é discernir 
o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é 
enganosa” (Provérbios 14:8)

“O coração que sabe discernir busca o 
conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta- se 
de insensatez” (Provérbios 15:14)



3 grandes 
mudanças no 

contexto religioso

•Estética Religiosa

•O conteúdo de fé

•A visão da igreja
TEIXEIRA, Faustino (org.) Sociologia da Religião: Enfoques 
Teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003.



A Mudança Estética

“De tempos em tempos a sociedade
elege elementos estéticos que
representam o pensar coletivo. Esses
elementos explicam a mudança no
contexto artístico e sua diversidade. A
pós-modernidade tem sua própria
estética, reinventando símbolos,
ritmos e outros elementos do campo
artístico”



De um mundo 
sombrio para um 
mundo colorido



De um 
mundo 
sombrio 
para um 
mundo 
colorido



Mudança nas formas

















Nossas igrejas já estão manifestando 
mudanças estéticas... 

•Cores

•Movimento

•Interação

•Informalidade

•Alegria contagiante

•Leveza no discurso



Parte das mudanças estéticas se deve à 
inclusão da tecnologia em nosso dia a dia...

•Multimídia

•Transmissão ao vivo

•Digitalização

• Informações em tempo real

•Comprovação fotográfica

• Interação em redes sociais

•Efeitos sonoros



“Não somos mais a 
igreja de nossos avós. 
Não podemos ignorar 

tudo o que está 
acontecendo ao nosso 
redor e também o que 

acontece entre nós” 
(Everett Ferguson)

A sociedade pós-
moderna tem o que 
há de melhor e ao 

mesmo tempo o que 
há de pior. Cada um 

escolherá o que 
quiser: se escolher o 
melhor, dirá que esse 
é o melhor tempo de 
todos, se escolher o 

pior, dirá que estamos 
no tempo mais terrível 

do mundo



Um problema é que diante do novo 
contexto nos sentimos traindo nossa 

herança, nossos valores e nossa 
tradição. Isso sem falar na impressão 

de que estamos quebrando nossa 
doutrina.



HERANÇA RECEBIDA
TRADIÇÃO 

ECLESIOLÓGICA

MODELO



MODELO ANTERIOR
LEITURA DA 
SOCIEDADE

UM NOVO 
MODELO

Devemos ser fiéis a Deus e 
às pessoas e não 

necesariamente uma 
herança que já passou por 

uma verdadeira reinvenção.



Há um novo 
comportamento 
religioso e uma 
nova linguagem 
religiosa entre 

os cristãos. E nós 
fazemos uso 

delas em nossos 
cultos.



Nós somos 
gestores de 
uma grande 

mudança





As mudanças 
promovem 

grandes conflitos

Blaine Smith, em seu livro Emotional Intelligence for the
Christian, diz que cada geração tenta defender suas próprias
ideias e, ao mesmo tempo, satisfazer suas necessidades
emocionais. E isso, por vezes, gera uma verdadeira guerra
emocional em que, em nome de preferências e gostos, nós
acabamos machucando uns aos outros.



CHOQUE DE 
GERAÇÕES

• Sempre existiu mas a geração mais velha 
tinha o direito da preferência;

• Sempre existiu mas era mais silenciosa e por 
vezes até apática;

• O equilíbrio era a linguagem conciliatória.

• Hoje as expressões de descontentamento são mais 
fortes;

• O equilíbrio se tornou impossível em algumas 
decisões;

• A inovação se tornou uma linguagem mais forte do 
que a tradição;

• A geração mais nova acabou ganhando o direito da 
preferência.



As crises de 
relacionamento 

promovidas pelo 
choque de gerações

“Não é possível avançar enquanto estamos presos a problemas
de relacionamento ou insatisfeitos com alguma situação a
ponto de perdermos o discernimento, ficando totalmente
entregues a sentimentos sem controle, como o ódio ou a
tristeza excessiva. A disciplina de nossas emoções é a única
ferramenta capaz de nos levar adiante, mesmo nos
relacionando com pessoas difíceis ou vivenciando situações
contraditórias” (Henry Cloud – Necessary Endings)



CHOQUE DE GERAÇÕES NAS ARTES

1. Mensagem (Sermão)
2. Coro Principal (atrás do púlpito)
3. Poltronas para pastor e líderes
4. Dirigente de Culto
5. Regente congregacional
6. Formalidade nos trajes e discurso
7. Cores sóbrias
8. Arranjo de flores

1. Mensagem (conversa)
2. Banda e eventualmente coros
3. Não há mais “poltronas”
4. Não há mais dirigentes do culto e 

por vezes nem regentes
5. Informalidade nos trajes  e 

discurso
6. Cores (iluminação)
7. Dança
8. Teatro
9. Cenografia
10. Vídeos 



VALORES

recursos

PREFERÊNCIAS



PREFERÊNCIASrecursosVALORES

PREFERÊNCIAS

RECURSOS



Necessidades de um 
gestor de artes

CONHECIMENTO RAZOÁVEL NAS SEGUINTES ÁREAS:

• Música

• Teatro

• Dança

• Cenografia

• Sonorização

• Transmissão de cultos

• Softwares de gerenciamento de projeção

• Planejamento a curto, médio e longo prazos



Em vez de um 
“Ministro de 

Música”
Um ministro 
de “adoração 

e artes”



Áreas de Gestão do culto

TÉCNICA

• Ensaios

• Arranjos

• Composições

• Trabalho musical

ADMINISTRATIVA

• Software

• Infraestrutura do
culto

• Orçamento

• Planejamento

ESPIRITUAL

• Pastoreio

• Incentivo espiritual

• Cuidado de vidas

• Ensino



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS

• Reading Habits in a Digital World
• 70 Million Americans Feel Held Back by their Past
• Millions of Unchurched Adults Are Christians Hurt by Churches But Can Be Healed 

of the Pain

• De 2000 até 2011 o Vaticano investiu mais de 70 milhões com pesquisas em 
diversos países tentando levantar dados para um possível novo Concílio que
mostrará novos caminhos para a igreja romana nesse novo tempo

• Prova disso é o investimento em juventude que a igreja católica tem feito e 
também as mudanças na missa e reuniões litúrgicas.

• Os muçulmanos pagaram alguns milhões de libras esterlinas para entender o 
comportamento dos seus fiéis em 24 países. Eles pesquisaram sobre a fidelidade
de seus fiéis.



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS

“Observar as tendências é como içar as velas e 
aproveitar o vento favorável. Pode-se remar, 
quando necessário, mas sem dúvida é muito 

mais cansativo. Se podemos aproveitar o vento, 
melhor. Se não podemos, então rememos. Mas, 

até ao remar, é preciso considerar as 
correntezas”



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS

• Os cultos de “liturgia tradicional” perderão o seu espaço;

• Os grandes corais se apresentarão cada vez menos (serão projetos);

• Os cultos serão cada vez mais informais e curtos;

• Os membros escolherão apenas um culto da semana para frequentar;

• A informalidade será cada vez maior nos cultos;

• Teatro e dança serão cada vez mais frequentes nos cultos



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS

• Cenários e iluminação serão comuns;

• Mobilidade no palco será frequente;

• A figura de regente congregacional e dirigente de culto diminuirão;

• A distinção entre hinos e cânticos acabará;

• A tecnologia será cada vez mais utilizada nos cultos, criando interação 
através de tablets, celulares e smartphones;

• Os cultos terão interação com Redes Sociais;



TENDÊNCIAS e 
PROGNÓSTICOS

• Vídeos e reportagens substituirão avisos e informativos em papel;

• A linguagem será cada vez mais simples;

• As bandas (conjuntos) serão mais frequentes e se tornarão a base musical 
para a congregação;

• Haverá uma total integração das artes em todos os cultos;

• Haverá mais manifestações de concordância (como “glórias a Deus” ou 
“Aleluia”)

• Haverá mais participação da congregação.



O que fazer diante dessas 
possibilidades?



1. Reinventar o culto tornando-o mais compatível 
com alguns anseios de nosso tempo;
2. Aumentar o diálogo com as gerações mais 
novas;
3. Ajudar as gerações mais antigas a entender a 
necessidade de mudanças;
4. Acentuar nosso papel de gestores;
5. Preservar nossos valores, tentando expressa-los 
em uma linguagem mais contemporânea;



6. Estudar continuamente nosso contexto e considera-lo 
nas tomadas de decisão em relação ao culto;
7. Manifestar uma postura de humildade diante das 
pessoas, considerando-as importantes e com uma visão 
de mundo única;
8. Ministrar com amor e respeito a todas as gerações;
9. Assumir nossa responsabilidade como gestores de 
mudança;
10. Se submeter totalmente ao Espírito Santo de Deus e 
com humildade sacrificar nossos gostos pessoais, 
entregando-os a Deus como uma oferta de amor pela 
obra.



Meus contatos:

prgimenez@prgimenez.net

www.prgimenez.net

FACEBOOK: Guilherme Gimenez

mailto:prgimenez@prgimenez.net
http://www.prgimenez.net/

