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LÍDERES INSPIRADORES ORGANIZAM A

ADMINISTRAÇÃO DA SUA IGREJA LOCAL SOB A

PERSPECTIVA DA MOTIVAÇÃO. ISSO O/A DEIXA

LIVRE PARA PASTOREAR A IGREJA À LUZ DO

DISCIPULADO.

Jeremias 48:10-a - Maldito aquele que fizer a
obra do SENHOR relaxadamente...

Tiago 4:17 - Aquele, pois, que sabe fazer o
bem e não o faz, comete pecado.

Colossenses 3:17 e 23 - E, quanto fizerdes por
palavras ou por obras, fazei tudo em nome do
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus
Pai...
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o
coração, como ao Senhor, e não aos homens,
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1 Pedro 5:1-3 
1 - Aos presbíteros, que estão entre vós,
admoesto eu, que sou também presbítero
com eles, e testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que se há de revelar:
2 - Apascentai o rebanho de Deus, que está
entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente; nem por torpe
ganância, mas de ânimo pronto;
3 Nem como tendo domínio sobre a herança
de Deus, mas servindo de exemplo ao
rebanho.
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Atos 20:28

Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu
bispos, para apascentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue.

ART. 60



05/09/2012

4

§ 1º. A organização da igreja local é instalada 

e implantada pelo/a pastor/a- presidente do 

concílio local, nos termos do regimento da 

referida igreja.
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EFICIÊNCIA é: fazer certo; é o meio para se 
atingir um resultado; é a atividade, ou, 
aquilo que se faz.

EFICÁCIA é: a coisa certa; é o resultado; o 
objetivo: é aquilo para que se faz, isto é, a 
sua Missão.

Eficiência significa fazer um trabalho
correto, sem erros e de boa qualidade.

Eficácia é fazer um trabalho que atinja
totalmente um resultado esperado.
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Um administrador, no decorrer de
suas atividades, deve alcançar ao
mesmo tempo a eficiência e a
eficácia.

Primeiro seu trabalho deve alcançar
o que se espera, ou seja, os
objetivos almejados e não deve
conter erros demasiados. Deve
estar o mais correto possível.
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Se o administrador é eficaz mas não é
eficiente, ou seja, faz o trabalho certo para
alcançar uma meta, mas esse trabalho
apresenta diversos erros, então o objetivo
tem chances remotas de ser alcançado.

Se o administrador é eficiente mas não é
eficaz, ou seja, não realiza um trabalho que
levará ao alcance das metas e faz esse
trabalho com o mínimo de erros, então os
objetivos nunca serão alcançados.
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A eficácia é primordial, imprescindível ao
administrador, e a eficiência é desejável. O
administrador que é eficiente porém não é
eficaz, nunca alcança os resultados, ao passo
que, aquele que é eficaz mas não é eficiente,
tem chances remotas de atingir bons
resultados.

O administrador que é eficiente e
é eficaz, muito dificilmente
deixará de obter os resultados
positivos.
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EXEMPLO DE ADMINISTRAÇÃO
EFICIENTE E EFICAZ:
PROMOÇÃO DO GERENTE

NOSSA PROPOSTA É OFERECER
UMA FERRAMENTA QUE
AUXILIARÁ NO ATINGIMENTO
DESSA META
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ESSA FERRAMENTA ESTÁ
PREVISTA NOS CÂNONES

ART. 56, § 2º

§ 2º. O Regimento, mencionado neste artigo,
é o conjunto de normas que regem o
funcionamento interno da igreja local,
especificando, dentre outros, órgãos,
instituições, quorum para reuniões do concílio
local e dos ministérios, horários, local e uso
de instalações, número de profissionais e
outros.
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