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Líder ou Servo ?
Muitas passagens na Bíblia descrevem Jesus
como servo de Deus.
Ele veio como servo a fim de cumprir a vontade
de Deus na redenção da humanidade.

jesus lava os pes dos discipulos.mp4
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“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que,
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E,
sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo
e foi obediente até à morte, e morte de cruz” Filipenses 2:5-8
“Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor:
"Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem".
Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda.
Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se
em suas mãos; e ele o refez, moldando outro vaso de
acordo com a sua vontade.
Então o Senhor dirigiu-me a palavra: "Ó comunidade de
Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o
oleiro? " pergunta o Senhor. "Como barro nas mãos do
oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de
Israel.” Jeremias 18:1-6
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Líder ou Servo ?
O que pode o servo fazer por conta própria ?
Ser fiel a orientação do Mestre






Quando Jesus opera através de um servo, o que esse
servo pode fazer? Ser obediente e fiel
De acordo com o texto de Jeremias 18:1-6, quais são as
coisas que o servo precisa fazer para ser usado por
Deus?

Ser moldável e permanecer na Mao do Mestre
Jo 5:19 e Jo 15:5
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Fundamentos da liderança
Em I Tim 3:1-12 a Bíblia nos revela princípios que devem
Reger nossa conduta como lideres:
 Maturidade
 Relacionamentos

e

 Desempenho
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Fundamentos da liderança




Maturidade é a primeira área da liderança que aparece
no texto
Autoridade externa é conferida por uma organização ou
grupo, é o cargo dentro de um organograma, o poder de
tomar decisões
 Autoridade interna: nasce do seu caráter, sua
maturidade e experiência.
 Confiabilidade: ingrediente essencial,produzido pela
maturidade. ninguém segue a um líder que não confia

Pra Edimar A Ribeiro

3

25/09/2017

Fundamentos da liderança


Relacionamentos é a segunda área da liderança que
aparece no texto citado.
 Valoriza as pessoas e os relacionamentos com elas, assim
ele deseja não somente alcançar as metas, objetivos e
resultados, mas acredita no desenvolvimento dos potenciais.
 O líder cristão de ser servo – Mat 20:25-28
 Atos 20:28-30 nos da 03 idéias praticas sobre como o lide
é servo de seus liderados
 Zelando pelas pessoas do grupo v28
 Defendendo contra os inimigos de fora v29
 Defendendo contra os inimigos de dentro v30
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Desempenho é a terceira área da liderança que
aparece no texto citado, e tem haver com o conjunto de
capacidade de rendimento de um individuo ou grupo.
 Visão:

o Líder precisa saber onde quer chegar, e o
que deseja produzir junto ao grupo – Jo15:16
 Sinergia: Desenvolve e treina os liderados para obter
o melhor desempenho e Promove os pontos mais fortes
 Delega responsabilidades
 Persevera e resolve problemas
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Deus age por seu Intermédio




Possivelmente um dos maiores desafios para o
Cristianismo dos nossos dias é que a igreja ande com
Cristo de tal maneira que o mundo venha a conhecêLO através de seu testemunho.
A partir de Abraão Deus iniciou um povo peculiar,
povo santo, que pratica o amor, compartilhando sua
fé e esperança.
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Deus age por seu Intermédio






Será que você levaria um exercito inteiro a andar em volta dos muros de
uma cidade na expectativa de que esses muros caíssem quando você
mandasse tocar algumas trombetas? Josué 6
Você faria o mesmo que Pedro? Que era pescador, e nunca havia achado
moedas na boca do peixe, ou que conhecia muito bem o lago de
Genesaré, e mesmo depois de uma noite a pescar, sem nada conseguir
pegar. Mat 17:24-25 e Lucas 5:1-11.
Será que você dispensaria 31.700 dos 32.000 homens e ficaria com
apenas 300 homens para combater contra os amalequitas, medianitas e
outros povos orientais



haviam se ajuntado e estavam preparados para atacar?



Quais são os princípios comuns a estes casos?
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A parabola do trilho de trem

Som de Trem. 528HZ - Sounds of Train - Sonido de
Locomotiva - 3.mp4
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Com uma missão diante de Deus
e dos homens








De acordo com os textos 1Co 12:27, Ef 1:22; 4:11-16,
podemos concluir que:
A igreja é corpo de Cristo e nós somos membros deste corpo.
A igreja tem a missão de juntamente com Cristo executar os
propósitos redentores do Pai. Mt 28:18-20; 2Co 5:17-20.
A Missão da igreja é extensão do da Missão de Cristo, assim
cabe lembrar que a Proclamação do Reino é acompanhada por
obras que testificam a sua realidade. Somos cooperadores de
Deus. 1Co 3:9, Jo 3:16
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Como você descreveria esta igreja ?

Agradecimentos


Ao Trino Deus (Jo15:5)

Ao GGE e toda equipe organizadora,
pelo convite e pela confiança depositada.



Ao reverendo Dorival Martins Jr.,
pela confiança e liberdade de trabalhar.
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