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CARTA DO PASTOR 

27/Março a 02/Abril 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

Graça e paz Líder. INCENTIVE os membros da Célula e 
relacionar pessoas as quais eles desejam orar e 
apresentar Jesus. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/XPFd4bbLPlU     

 FIQUE ATENTO: Novo envelope de Dedicação. Veja 
como utilizar: https://youtu.be/KRNbcjG1CDk  

 CULTO C/ PR JOARÊS : Dom (03/4), às 18h30, CDC. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: LIDERANÇA RELEVANTE 

(TEXTO BASE: II TIMÓTEO 1) 

 
INTRODUÇÃO 

Quando Abraão foi escolhido para liderar, a palavra que 
recebe de Deus é para que mantenha sua integridade na 
liderança: “Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na 
minha presença, e sê perfeito”. (Gênesis 17:1). 

Não foi diferente com Josué: “Não se desvie nem para a 
direita, nem para a esquerda”. (Josué 1:7), nem com 
todos os demais que Deus chamou para a sua obra: 

• Moisés abriu mão do conforto do palácio de Faraó; 

• Daniel não se curvou às iguarias de Nabucodonosor; 

• Hananias, Misael e Azarias não se curvaram ante a 
estátua de Nabucodonosor. 

Quando Paulo instrui Timóteo nos passos no ministério, 

ele sinaliza claramente quais são os traços do líder íntegro 

e relevante. Vejamos:  

1. CORAÇÃO PURO (II TIMÓTEO 1:5) 

O que é consciência? É o alarme da vida cristã. Não é o 

centro da verdade, mas deve ser alimentada com a 

verdade que é Jesus. 

 

2. CONVICÇÃO DO CHAMADO (II TIMÓTEO 1:6) 

Focaliza seu ministério orientando pelos seus dons: Ele 

sabe o seu lugar no organismo e possibilita que outros 

possam somar com suas habilidades. 

A verdadeira liderança não imita: o líder é autêntico. 

 

3. CORAGEM PARA PROMOVER MUDANÇAS (II Tm 1:7) 

• Mudanças interiores: Tempo com Deus e 

reconhecimento do caráter. 

• Mudanças familiares: comunhão familiar. 

• Mudanças eclesiásticas: Foco no ministério e nas 

atividades. 

 

4. COMPROMISSO COM O EVANGELHO (II Tm 1:8) 

• Liderar é servir e não ser servido. 

• Deus quer mais servos e menos heróis. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

II Timóteo 1:12 – Por essa causa também sofro, mas não 

me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou 

bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe 

confiei até aquele dia. 

1. O Líder Relevante passa pelo SOFRIMENTO 

CERTO. Você sofre alguma perseguição por ser 

um cristão comprometido? 

2. O Líder Relevante tem em Deus o seu refúgio! Nos 

momentos de lutas, você consegue depositar sua 

confiança e descansar em Deus? 

3. Quais as mudanças necessárias para que você se 

torne um discípulo relevante no mundo? 
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