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C O N H E C E N D O  O
N E W  G R O U N D



        New Ground é uma familia de igrejas 

        liderada por Dave Holden e sua equipe 

        principal. Acreditamos que Deus tem nos 

chamado pra fazer nossa parte na grande missão 

de ver muitas igrejas serem plantadas pelo 

mundo e comunidades transformadas pelo

amor de Jesus.

NOVAS FRONTEIRAS
New Ground é parte de uma familía de igrejas ainda 
mais ampla, chamada, New Frontiers que teve 
seu inicio em 1980 com Terry Virgo e um pequeno 
time apóstolico no sudeste da Inglaterra. Em 2011 
tendo em vista seu crescimento exponencial, o 
movimento foi redefinido em uma rede de esferas 
apostólicas e uma dessas esferas é o New Ground 
formada sob a liderada apostólica de Dave Holden.

Desde então, estamos em parceria em uma
missão global, com os mesmos valores 
compartilhados e relacionamentos genuínos para 
ver um extenso crescimento do reino de Deus nas 
nações do mundo.

QUATRO AREAS CHAVE
Nós acreditamos que Deus chamou New Ground 
para quatro areas fundamentais Levantar líderes, 
impactar comunidades, plantar igrejas e alcançar 
nações. Você vai encontrar mais a respeito através 
deste livreto.

FUNDAMENTOS
Além dessas quatro áreas, temos dois 
fundamentos nos quais estamos continuamente 
construindo e trabalhando. Estes são:
Primeiro, nós consideramos a oração como a
maior prioridade. 
Segundo, junto com a família New Frontiers, 
somos um povo da palavra e do espírito. O que 
queremos dizer com isso é que em nosssas 
igrejas, a biblia (palavra de Deus) mantém um 
papel primário e autoridade final e que devemos 
ser preenchidos e guiados pelo espírito santo 
exercitando dons espirituais em todas as áreas
da vida.
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DALE & JAYNE BARLOW
Dale tem o privilegio de liderar a equipe de 

líderes da Kings Church em Oxted. Ele se reune 

com regularidade com Dave Holden para ajudar a 

transformar a visão do New Ground  em realidade. 

Presidente do conselho de administração e 

supervisiona várias áreas, incluindo funcionários, 

eventos e comunicações.

JIM & DOMINIQUE PARTRIDGE
Jim lidera o time da Kings Church em Mid Sussex. Ele é o 

membro mais recente que se juntou a equipe principal. 

Ele gosta de encorajar e fortalecer as igrejas New 

Ground e tem um coração voltado a ajuda-las a ser tudo 

o que Deus as chamou para ser. Ele é um apaixonado 

em ajudar igrejas locais a serem acolhedoras, reais e 

engajadas com a comunidade local.

E Q U I P E 
P R I N C I P A L

CHRIS & KARIN TAYLOR
Chris lidera a equipe de liderança da Redeemer International 

Chruch, The Hague. Ele é originalmente da África e mudou-se 

com sua familia para a Europa a convite de Dave Holden. Ele 

plantou a Redeemer international church em 2010 e desde

então está envolvido em plantação de igrejas em Delft, 

Maastricht (Sudeste da Holanda), Bruxelas e Berlim. Ele

continua servindo e supervisionando igrejas pela Europa.



JONATHAN & JUDITH LE TOCQ
Jonathan tem diversas responsabilidade em Guernsey 

(Ilha inglesa perto da França) e no exterior. Dentro do New 

Ground ele é particularmente envolvido com as igrejas de 

fala francesa. Ele também iniciou a Church on the Rock em 

Guernsey e a lidera por 25 anos. Ele serviu como ministro 

chefe do governo de Guernsey, e mais recentemente 

ministro do exterior.

HENK & EUNEE KERSTEN
Henk e Eunee fazem parte da plantação da igreja 

Redeemer Maastricht. Para que fossem mais 

estratégicos dentro do New Ground, eles se mudaram 

para o sul da Holanda em 2015. Essa localização permite 

que o Henke faça um trabalho apostólico de dar suporte 

e fortalecimento para igrejas na europa central incluindo 

igrejas  na Holanda, Bélgica, Alemanha e Romênia.

DAVE & LIZ HOLDEN
Dave trabalhou com Terry Virgo nacional e internacionalmente 

no New Frontiers por muitos anos, particularmente ajudando 

lideres de equipes nacionalmente. Dave é um dos presbíteros 

na New Community Church no sudeste de Londres e também 

lidera o New Ground. Dave viaja servindo igrejas, além de trazer 

direção ao New Ground, ele e sua esposa Liz viajam juntos, 

permitindo maior diversidade no apoio às equipes de liderança. 07



L E VA N TA N D O
L Í D E R E S



        Como New Ground entendemos que é extremamente importante equipar e levantar líderes. Nós 

        cremos que a fim de seguirmos o chamado de Jesus de fazer discipulos em todas as nações, nós 

        precisamos investir muito bem em pessoas que irão liderar, plantar e moldar igrejas. E fazendo 

dessa forma, nós veremos individuos, equipes e igrejas se aprofundando nas comunidades onde estão e 

tambem nas cidades e nações onde não chegamos ainda. Levantar líderes é a nossa visão e forma de ver 

comunidades, vilas, cidades e nações transformadas com o amor e o poder de Jesus através de Sua igreja.

ACADEMIA
Demos inicio ao New Ground 
Academia em setembro de 
2014 com a visão de investir 
em líderes de igreja, ambos, 
homens e mulheres que iriam 
plantar igrejas ou fortalecer igrejas
estabelecidas em nações da Europa e além.
Os alunos da academia são equipados para 
fazer a diferença onde estão, tanto dentro da 
igreja, mas também na vida das pessoas e das 
comunidades ao seu redor.

Desde o lançamento da academia em Londres, 
nós temos visto muitas outras bases sendo 
formadas internacionalmente executando o 
treinamento em nível nacional e local.

newgroundchurches.org/academy

IMPACTO
O impacto é umdiscipulado 
de um ano que visa ajudar as 
pessoas a entender a teologia 
bíblica, a descobrir e a exercer 
seus dons e a desenvolver um 
caráter divino. Este ano fundamental envolve 
servir em uma igreja local, o que proporciona um 
ambiente saudável para os alunos crescerem e 
investirem em si mesmos.

O Impacto também oferece uma oportunidade 
através de seus blocos de treinamento para 
discipulado, comunidade, adoração, discussão 
teológica e continua a dar frutos em igrejas 
New Ground, onde os alunos passam seu 
tempo aprendendo, servindo e crescendo como 
seguidores de Jesus.

newgroundchurches.org/impact
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I M P A C TA N D O 
C O M U N I D A D E S



        Nós lemos no livro de Atos que quando 

        uma igreja era plantada, ela trazia alegria pra 

        cidade. Não havia como escapar do fato 

de que o evangelho estava se espalhando. 

O resultado de igrejas genuínas do Novo 

Testamento é que se torna impossível para a 

cidade, vilas e cidades vizinhas não notá-las. As 

igrejas  New Ground são aquelas que ativamente 

oram e servem à comunidade para ver uma 

transformação que promova o avanço do reino.

FAZENDO A DIFERENÇA
Nós temos um grande desejo de plantar novas 
igrejas e moldar igrejas já existentes pra fazer a 
diferença nas comunidades onde Deus as chamou 
para viver. Nós queremos ver comunidades 
impactadas positivamente através de sinais e 
maravilhas, ações sociais e participação cultural 
ponderada dos cristãos locais. Nós cremos que 
todos na comunidade devem ser abençoados pelo 
fato de que nossas igrejas estão lá.

AÇÃO SOCIAL
Nossas igrejas são envolvidas em muitos projetos 
e ações sociais. Desde programas de alimentação 
até casas para desabrigados, de cafés de apoio a 
pais até trabalhos com refugiados, de grupos de 
crianças a trabalhos com idosos, aconselhamento 
de negociações de dívidas para jovens e muitos 
outros projetos e atos inovadores de cuidado. 

E no coraçao de todos esses projetos há a 
motivação de compartilhar e mostrar o amor de 
Jesus com aqueles que ainda não o conhece. Nós 
reconhecemos que essas ações de altruísmo dão a 
oportunidade para que o evangelho seja visto
e ouvido.

SAL E LUZ
Como seguidores de Jesus, nós fomos chamados 
para ser sal e luz (Mateus 5). Nós não devemos 
perder nossa salinidade (poder de dar sabor), 
mas permancer eficazes dentro da sociedade. 
O sal preserva e evita o apodrecimento. Nós 
desejamos ver nossas igrejas causando este 
mesmo efeito nas comunidades em volta. Nós 
devemos ser aqueles que são luz, nós devemos 
ser vistos, ouvidos e percebidos. Nós não 
devemos permancer dentro das quatro paredes de 
nossos prédios, mas ao invés disso, sair e brilhar 
a nossa luz diante dos outros permitindo que 
eles conheçam a verdade, recebam esperança e 
encontre o amor glorioso e perfeito do Pai.

Como indivíduos e como igrejas, nós queremos 
servir aqueles que estão fora da igreja de tal 
maneira que tenha um impacto duradouro sobre 
aqueles que nos rodeiam.
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P L A N TA N D O 
I G R E J A S



        Nós temos a visão de ver igrejas locais 

        trabalhando em uma missão global ao ver 

        igrejas plantadas em vilas e cidades ao redor 

do mundo. Nós acreditamos que o evangelho 

deve alcançar aqueles que ainda não seguem 

a Cristo, traze-los a vida Nele dentroe de uma 

comunidade cheia de alegria – A igreja.

Como New Ground, estamos comrpometidos 
em capacitar líderes e igrejas para ver o reino de 
Deus crescer e se espalhar. Nós levamos a sério o 
mandamento de Marcos 16 de Ide pro todo mundo 
e pregue o evangelho. Como cristãos cheios 
do espírito nós temos esse grande chamado de 
levar a mensagem de Jesus a nossos vizinhos, 
comunidades locais, nações e confins da terra.

UM LUGAR PARA TODOS
É nosso desejo de ver milhares envolvidos em 
plantações de igrejas pela Europa. Quando 
pensamos a respeito de pantações de igrejas, há 
lugar para todos, jovens e velhos, novos cristãos e 
cristãos mais maduros, , estudantes, aposentados, 
pessoas que trabalham em tempo integral, meio 
periodo, pais, crianças, equipe é vital paraa ver 
igrejas sendo plantadas e crescendo. Deus está 
falando com muitos sobre vilas, cidades e nações, 
nem todos aqueles com que Ele fala serão os 
líderes, por isso é importante que encorajemos a 
todos para o chamado de Deus.

Há geralmente duas maneiras em como plantamos 
igrejas.

PLANTAÇÃO MORANGO 

É quando uma igreja local já existente, inicia 

outra congregação que se reune em endereço 

diferente dentro da mesma cidade ou numa 

cidade diferente no mesmo país ou até mesmo 

em um país diferente. Sob esse modelo, o grupo 

de líderes existente permance responsável pela 

nova congregação e muitas outras coisas como 

finanças e outras praticalidades são tratadas pela 

igreja que envia deixando a nova plantação livre 

para focar em se estabelecer e crescer.

NOVAS PLANTAÇÕES 

É quando sob a supervisão apostólica e direção 

profética, um grupo de pessoas são reunidas, 

capacitadas e enviadas para uma cidade ou nação 

em particular para iniciar uma congregação 

naquele lugar. Embora o grupo precise de uma 

liderança clara desde o início, os líderes serão 

designados como e quando for a hora certa.
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A L C A N Ç A N D O 
N A Ç Õ E S



        Quando Jesus disse ao pequeno grupo de 

        crentes , antes do dia de pentecostes, que 

        Ele os estava enviando para pregar o 

evangelho ao mundo, o objetivo parecia 

ridiculamente grande. Mas através do poder 

do espírito eles fizeram exatamente como Ele 

ordenou. Nós acreditamos que somos herdeiros 

dessa comissão de ver cada nação, tribo e língua 

obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, e que Ele já 

nos prometeu tudo o que precisamos para atingir 

esse objetivo.

EUROPA
Desde que o New Ground teve inicio, nós temos 
sido lembrados profeticamente e regularmente 
que Deus não se esqueceu da Europa. Nós temos 
portanto focado nossa estratégia e energia  no 
continente que tematraído pessoas de todos os 
lugares do mindo para suas cidades. Nós vemos 
isso como parte dos planos de Deus para usar não 
apenas para reavivar uma europa desviada, mas 
tambem para enviar plantadores de igrejas para os 
confins da terra. Esta tem sido nossa motivação 
enquanto continuamos vendo muitas igrejas 
plantadas pelo continente.

CONSTRUINDO PONTES
Nosso desejo em alcançar nações, não é para que 
igrejas plantadas sejam parecidas com aquelas 
ja estabelecidas, mas ao invés disso, amar as 

nações, com a cultura e história unica delas 
e plantar igrejas que serão engajadas com as 
pessoas que vivem nelas. Nós desejamos fazer 
todo esforço para adaptar-nos a cultura local para 
que possamos construir pontes, mas isso nunca 
será a ponto de alterar a messagem do evangelho. 
Nós amamos pertecer a uma familia mais ampla 
de plantadores de igrejas, com tanta experiencia e 
sabedoria em ver o reino avançar pelo mundo.

TODAS AS NAÇÕES
Então juntos, estamos cheios de expectativas 
pelo dia mencionado em Apocalipse 7 onde haverá 
uma grande multidão que nunca pode contar de 
toda nação, tribo, povos e linguas em pé diante do 
trono e diante do Cordeiro (Apocalipes 7.9)

A GRANDE COMISSÃO DE IR POR 

JERUSALEM, JUDEIA, SAMARIA E CONFINS 

DA TERRA REQUER QUE SEJAMOS 

ATIVOS EM ORAÇÃO, PLANEJAMENTO, 

ESTRATEGIAS  PARA VER IGREJAS 

PLANTADAS POR TODO O MUNDO.
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