
 

41 
CARTA DO PASTOR 

05 a 11 de Dezembro 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

 De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Façam um período especial de oração pela 
salvação dos amigos e familiares que ainda não se 
reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo. 

 

  
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ4ebSj2rIk 

 
FORMAR 

 15min 

 De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem do domingo de manhã: 
https://www.youtube.com/watch?v=LZJM2h8NFLc 
 
TEXTO BASE: JO 13:34-35 e 1CO13:4-7 

Para servimos de referência de discípulos de Cristo, ou cristãos, 
temos um modelo e um padrão estabelecido, e para 
reproduzirmos isso precisamos de líderes, ou seja, precisamos de 
pequenos modelos vivos como referência em nossas vidas.  
 
1)A LIDERANÇA FUNCIONA COMO UM VISLUMBRE DE TODA A 
IGREJA leia o texto de 1 Co 13:4-7, e substitua a palavra Quem 
por “o líder” vamos ler juntos! Agora em vez de líder substitua o 
seu nome nesse texto, viu o processo é exatamente esse, você 
primeiro conhece alguém que faz e vê que é possível e depois 
você vai e faz;  
 
2) A NECESSIDADE DA LIDERANÇA SERVIR DE MODELO 
 1 Pe 5: 1-2-3 
 
3) QUALIFICAÇÕES PARA A LIDERANÇA NEOTESTAMENTÁRIA 
Seguir a Cristo como um exemplo é seguir a bíblia e representar 
uma igreja como a igreja do novo testamento Lucas 22: 25-27 
 
O nosso modelo de liderança desejável é o De CRISTO Como 
podemos fazer isso, através de relacionamentos AMOROSOS 
 
3.1) REAGINDO DA MANEIRA CERTA 
3.2) FORMANDO OS RELACIONAMENTO CERTOS (ênfase) 
3.3) DESENVOLVENDO A REPUTAÇÃO CERTA  
(1Tim 3:2) 

As reações de um líder Cristão são como de um cristão, não há 
diferença, seguimos o mesmo modelo que é CRISTO, em nossos 
relacionamentos devemos sim reagir como cristão em amor, e 
em relação as adversidades da mesma forma.  
 
TRÊS níveis de relacionamento apontam para o cristão maduro 
com os outros 
Com a família (Governar) 
Com o dinheiro (não amar coisas e dinheiro) 
Com os prazeres (ser dedicado apenas a esposa e não entregue 
aos prazeres) 
 
3.4) COMUNICANDO A REVELAÇÃO CERTA (APTO A ENSINAR) 

*Ser hospitaleiro (1 Tim 3.2 / Tito 1.8) 
 
O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. 
Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e 
simples. Deve estar DISPOSTO A HOSPEDAR PESSOAS NA SUA 
CASA E TER CAPACIDADE PARA ENSINAR.  
 
4) QUALIDADES DE AMOR QUE FUNCIONAM 
4.1) Os Líderes Precisam Amar-se (unidade) Efésios 4:2 
4.2) Os Líderes precisam Conviver em Unidade Efésios 4:3 
4.3) O Líder Precisa ser Versado em Eclesiologia 
 
Conclusão: 
Ser Cristão e ser líder exige o mesmo comprometimento com 
Deus, com a Palavra e com a igreja; 

 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

 

1. Leiam o texto de 1CO 13:4-7, substituindo o 

pronome “quem” por “eu”...o que você precisa 

melhorar? 

2. Olhando para Jesus, em que aspecto de sua vida 

você precisa melhorar? 

3.  Entendendo que as qualidades do Líder cristão, 

são as mesmas de um cristão o que tem 

impedido você de exercer a liderança? 
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