
 



 



 





 



 



 



 



 



CROWDCHURCH 
A Igreja Colaborativa 

 



Definind

o 



Crowdsourcing 
É um modelo de produção que utiliza a 

inteligência e os conhecimentos coletivos e 

voluntários, geralmente espalhados pela Internet 

para resolver problemas, criar conteúdo e 

soluções ou desenvolver novas tecnologias, 

assim como também para gerar fluxo de 

informação. 
     

     

   Fonte: Wikipedia 



Exemplificand

o 



Crowd 
development 





Crowd 
funding 



Crowd 
content 



inno 
centive 



Crowdchurc

h 



É Crowdsourcing 
aplicado a Igreja,  

tendo como 
objetivo principal 
compartilhar o 

evangelho 

 



Exemplificand

o 



Mormons 
Mórmons usarão 

tecnologia no Trabalho 

Missionário 



“Reconhecendo que o 

mundo tem mudado, líderes 

da Igreja de Jesus Cristo 

dos Últimos Dias 

anunciaram  que os 

missionários  farão menos 

trabalho  porta-em-porta 

e, aos invés disso, usarão 

a internet para recrutar 

novos membros . 













COMO DESENVOLVER 

UM PROJETO 

CROWDCHURCH? 



Fórmula 

1. Causa ou história 

 

1. Plataforma -  Espaços 
dinâmicos e abertos  
para Interação entre as 
pessoas  

 

2. Pessoas motivadas 

 

3. Governança - alguém 
recebe autoridade para 
estabelecer regras e 
acompanhar resultados 

 

 

 

 

 



 
procure um projeto da IASD e 

aplique o conceito 
CrowdChurch 

 

NA PRÁTICA 



Causa/história: 

Plataforma: 

Pessoas: 

Governança: 

 

 



Novo Paradigma 
membro.com 



As igrejas que conseguirem se comunicar 

com o ”Membro.com” ganharão tremenda 

vantagem. As que não estiverem dispostas 

serão deixadas de lado. 



• O poder do membro.com é muito grande. 
Qdo não  pode contribuir (co-designer), 
se organiza e cria seu próprio projeto. 

 

• Busca mais serviços e experiências 
personalizáveis que produtos. 

 

• O sucesso dos projetos da igreja é 
determinado atualmente no coração das 
massas  e não mais nos concílios 
administrativos. 

 

 



Membro.com 

• Navegar é preciso, 
controlar não. Mas, 
existem regras. 

 

• Uma história/causa bem 
articulada vale mais que 
um plano que impõe 
metas. 



Sugestões 



 A Igreja como instituição deve ser 
responsável pela construção de um 
ecossistema de que nasçam as 
oportunidades, ou seja, espaços e 
plataformas para interação -working, 
design thinking, crowdcreating, 
crowdfunding) 

 

A governança de um sistema 
complexo de colaboradores influentes 
deve ser a preocupação principal da 
instituição. 

 

 



 

Poucas ações + 
 Grande número de seguidores 

 
 



 = GRANDES 
RESULTADOS 



UNIÃO DE 

RECURSOS 



UNIÃO DE 

ESTRATÉGIAS 



UNIÃO DE 

AÇÕES 



CROWDCHURCH 


