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ASSIM COMO O PAI ME ENVIOU, EU TAMBÉM VOS ENVIO

EMBAIXADORES
Bem-vindo aos Embaixadores
Os Embaixadores é um novo nível do ministério jovem concebido para equipar os líderes com recursos para
treinar uma nova geração de jovens sejam as mãos, os pés e a voz de Jesus em suas igrejas e comunidades
locais.
Um embaixador geralmente representa um país ou uma causa. Um embaixador cristão é um representante
de outro tipo; representa os valores, princípios, cultura e leis do reino de Deus. Representa o carácter e o
propósito do Rei deste reino – O Próprio Jesus Cristo.
Este recurso do Departamento de Jovens se baseia em sete fundamentos que são considerados essenciais
para satisfazer as necessidades de desenvolvimento de nossos jovens com idades entre 16-21. Eles incluem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Um plano de discipulado centrado em Cristo
Desenvolvimento de liderança
Um estilo de vida de missão pessoal, público e de pequeno grupo
Desenvolvimento de carácter e personalidade, incluindo programação ao ar-livre e aventura
Treinamento de estilo de vida e vocação
Nutrir relações piedosas
Desenvolvimento e proximidade da comunitária através de projectos de serviço e treinamento de
preparação para emergências

Cada um destes sete fundamentos se apresentam em módulos e os participantes obtêm o certificado de
cada módulo concluído. Pelo que cada módulo tem um foco específico, há QUATRO elementos que serão
comuns em todos os planos de estudo. Os líderes DEVEM assegura-se de que se adoptem todos estes
elementos para que a experiência seja significativa, atractiva e desafiante.
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Primeiro, o conceito de um companheiro. No princípio de cada módulo, cada participante escolherá
um amigo que será seu companheiro durante todo módulo. Se reunirão durante cada sessão para
animar e apoiar os demais em seus papéis e crescimento como um Embaixador. Grupos de
companheiros espirituais também se reunirão pra actividades específicas. Isto edifica o conceito de
interdependência e responsabilidade na experiência de Embaixador.
Segundo, um Plano Individual de Discipulado (PID). No princípio de cada módulo, cada participante
fará um plano simples de como desejará crescer espiritualmente e adquirir competência prática na
área do próximo módulo. Seu companheiro espiritual estará ali durante todo módulo para ajudar e
animar a cumprir seu plano. O PID ajuda a enfatizar a natureza contínua de discipulado e que o
aprendizado é uma parte contínua da vida. Ao unir os companheiros espirituais para esta obra, se
enfatiza a necessidade de interdependência mútua a medida que aprendemos, crescemos e
trabalhamos para Deus. As orientações para criar o PID aparecerão no Guia do líder e no Guia do
participante para cada módulo.
Terceiro, projectos. Cada módulo terá um projecto que integrará os conceitos básicos do módulo em
uma actividade de aprendizado de serviço centrado em ajudar os demais. Isto será uma
oportunidade para que todos da classe de Embaixador trabalhem juntos. Encontrarás instruções
para preparar seu projecto nas páginas posteriores do Guia do líder para cada módulo. É possível
que tenhas de planear vários projectos, dependendo do tamanho do seu grupo. O objectivo principal
é incorporar o serviço como uma forma de vida, ao invés uma actividade ocasional.
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Busque projectos que requeiram participação regular durante um período de tempo.
Entre em contacto com as organizações de serviço voluntário, um conselho local e outras
entidades que podem ajudar-te.
o Se o seu grupo adoptou um projecto particular de médio/longo prazo, não há necessidade
de mudar de projecto quando chegar o momento de comprometer-se com um novo
módulo. Use sua discrição.
Quarto, actividades sociais. Assegura-te de planificar uma actividade social pelo menos uma vez no
mês. Assegura-te de sempre proporcionar oportunidades para uma boa e saudável diversão para
essa faixa etária. Não precisas realizar todas as sessões em um edifício. É apropriado realizar
algumas na natureza, em espécie de acampamento, em casa de alguém, etc.

Nas últimas páginas do Manual do líder encontrarás uma lista de website onde podes encontrar “quebragelo” ou breves actividades divertidas que podem ser incluídas em suas sessões.
E claro, REALIZE TODAS AS SUAS ACTIVIDADES COM MUITA ORAÇÃO.

Guia do participante
Preparou-se um guia para cada participante.
O Guia do participante é essencialmente a pasta de trabalho que contém todas as sessões de cada módulo
com as quais o participante se envolverá.
Nas páginas anteriores de cada módulo, há uma página para criar o PDI. Há também uma lista das sessões
para esse módulo que o líder irá datar e assinar após a conclusão do participante.
Cada participante terá que completar 75% de participação para receber a certificação ou prêmio no final de
cada módulo. Os participantes podem compensar as lições perdidas para alcançar os 75% exigidos, a critério
de seu líder.
Promover a união está no coração de um modelo para o discipulado, no qual a Conferência Geral está se
concentrando; é conhecido como “Juntos Crescendo Frutuosos Discípulos”. Este modelo enfatiza a
compreensão, conexão, equipamento e ministrar - mas fazendo tudo isso “juntos”. Pois Deus não nos
projetou para crescer ou ministrar sozinho, mas em comunidade. Paulo escreve que o crescimento em Cristo
é alcançado quando todos usam os dons que Deus lhes deu, “até que todos nós alcancemos a unidade na fé
e no conhecimento do Filho de Deus e nos tornemos maduros, alcançando toda a medida da plenitude de
Cristo. ”(Efésios 4:13).
Obrigado por ajudar a educar nossos jovens para se tornarem embaixadores de Jesus Cristo e do Seu reino.

Departamento do Ministério Jovem da Conferência Geral
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CRIANDO SEU PID
Como um ser humano com uma natureza que naturalmente tende a se afastar de Deus, crescer para reflectir
Jesus como um embaixador raramente acontecerá por acaso ou sem muita consideração. É por isso que,
para cada um dos módulos do Embaixador, você criará seu próprio PDI. O foco de cada PDI estará
relacionado ao tema do seu módulo actual e durará pela duração desse módulo.
Aqui está um exemplo de como será um PDI. Preencha seu próprio PDI no formulário fornecido.
1. Nome do PID do Módulo:
DISCIPULADO CENTRALIZADO EM CRISTO
2. Companheiro espiritual: Quem é o companheiro espiritual que irá encorajá-lo e apoiá-lo no próximo
estágio de sua jornada espiritual de crescimento como um embaixador de Jesus? Ele permanecerá
seu companheiro espiritual ao longo do módulo actual.
JOHN WILCOX (Sua escolha de companheiro espiritual é adicionada na sessão 3. Deixe em branco
por enquanto.)
3. Declaração de visão pessoal: Isso inclui duas partes: (a) O que você vê hoje em sua vida e gostaria
de mudar para se tornar mais eficiente como embaixador de Jesus? (b) Descreva como você gostaria
de se ver no futuro. Antes de começar a escrever, reserve um momento para orar para que Deus
guie seus pensamentos.
 ACTUALMENTE, NÃO TENHO UMA VIDA DEVOCIONAL REGULAR OU MUITO SIGNIFICATIVA.
 EU GOSTARIA DE DESENVOLVER UMA VIDA DEVOCIONAL QUE POSSA ME EQUIPAR
ESPIRITUALMENTE PARA SER UM EMBAIXADOR EFICAZ PARA JESUS.
4. Evidência esperada de mudança: Depois de olhar para sua declaração de visão pessoal, liste as
evidências que você pode esperar ver que revelam que você está crescendo em Cristo.
 Eu acho que um embaixador eficaz é alguém que está sempre orando por oportunidades para
revelar o carácter de Jesus seja onde for. Isso é o que eu quero para a minha vida.
5. Próximas etapas: Liste os passos práticos que você tomará para realizar sua visão pessoal de
discipulado. Pense em como esses passos também moldarão suas devoções diárias com Deus.
 AJUSTE MEU RELÓGIO DE ALARME PARA 07:00 PARA COMEÇAR MINHAS DEVOÇÕES
 TIRE 30 MINUTOS EM ORAÇÃO E LEITURA DA BÍBLIA
 REPETIR ANTES DE IR DORMIR
 ENCONTRE UM LIVRO PARA LER QUE ENSINE MANEIRAS DIFERENTES PARA ESTUDAR A BÍBLIA
 ORE CADA DIA POR OPORTUNIDADES PARA DEUS ME USAR COMO SEU EMBAIXADOR
6. Reflexão: Como eu fiz? Isso é concluído no final do módulo. Isso lhe dá a chance de reflectir sobre o
que funcionou bem e o que você gostaria de melhorar no futuro. Você pode comparar suas
evidências esperadas de mudança com o que realmente aconteceu.
 Eu realmente gostei dessas últimas semanas. Quanto mais eu lia e entendia, mais confiante eu
me tornava em orar por oportunidades para Deus me usar. Eu acho que vou expandir o tempo
para devoções que tenho na noite, e agora que eu li um livro sobre o estudo bíblico, eu gostaria
de ler outro sobre oração intercessora. ENTENDI QUE REALMENTE EU GOSTO DE ORAR PARA
OUTROS.
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Modelo básico para sessões de ensino
Este modelo será usado durante a maioria das sessões de ensino interno. Haverá variações
no formato, dependendo do foco do dia.
Modelo básico para sessões de ensino
Boas vindas e actividades
2 Min+

Você sabia?
13 Minutos
Briefing de missão
10 Minutos

Pensando nisso
5 Minutos

Reflectindo Jesus e Seu
reino
40 Minutos

Próximos passos
15 Minutos

1. Boas vindas gerais e oração de abertura.
2. Uma curta actividade para você conhecer. À medida que as amizades se
aprofundam continuamente, aumenta também a capacidade de encorajar
e apoiar um ao outro espiritualmente.
Uma actividade que apresenta o tema do dia.
Um estudo bíblico simples que fornece a base bíblica para o tema feito
em grupos de dois ou três. Será útil que os líderes circulem pela sala para
ouvir as conversas e ver se os participantes estão indo na direcção certa e
respondendo às perguntas.
Um tempo de reflexão pessoal em que cada participante escreve o que
aprendeu pessoalmente com o estudo da Bíblia e como isso se aplica à
sua própria vida como embaixador. Para ser compartilhado brevemente
com seu companheiro espiritual, que será um incentivador espiritual
durante o currículo.
Uma actividade que se expande no tema principal da lição. Esta seção é
chamada de “reflectir Jesus e Seu reino” porque a principal tarefa de um
Embaixador é representar quem é Jesus para os outros, bem como o que
o reino dos céus representa.
Um embaixador para Jesus crescerá espiritualmente e será testemunha
da vida cotidiana além das sessões de treinamento. Portanto, cada
participante desenvolverá um plano de discipulado individual que os
ajudará a crescer como embaixador de Jesus quando estiverem fora do
ambiente de aprendizado.
No início de cada módulo do currículo, os participantes desenvolverão um
plano de discipulado individual (PDI) que guiará sua jornada espiritual
pessoal durante essa seção. Cada PDI se concentrará no tema dessa
seção. “Próximos Passos” é um momento para os participantes
reflectirem sobre como seu PDI está funcionando e orar uns pelos outros
no que eles pretendem fazer a seguir. Isso será feito com o companheiro
espiritual deles. Um companheiro espiritual é o amigo que ora e encoraja
seu próprio companheiro durante um determinado período de tempo.

Resumo
5 Minutos

Como um grupo inteiro, esta é uma oportunidade para resumir o que
os participantes aprenderam durante a sessão. É hora de o líder rever
o que foi feito e pedir que os voluntários compartilhem rapidamente
o que aprenderam.
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Sessão 1 – Liderar é ver

S E CÇ Ã O 1
Liderar é ver
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S E CÇ Ã O 1
Liderar é ver

?

Você sabia…

Todos veem o Mundo em diferentes lentes

O que você vê quando olha para o mundo em que vive?
“Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos,
Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela
graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte.”
Hebreus 2:9.
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Briefing de missão
A liderança é definida de várias maneiras em todo o mundo:
1. Orientando e direccionando a mudança
2. Ser uma pessoa de influência
3. Levar as pessoas para um lugar onde elas querem ser ou devem ser
4. Organizando e inspirando a inovação
5. Vendo um problema e envolvendo os outros para ajudar a resolvê-lo
6. Estar disposto a defender o que é certo, mesmo estando sozinho
Na Bíblia, não há um lugar que delineie especificamente o que significa ser um líder, no entanto, existem
inúmeras histórias e insights sobre o que Deus espera que os líderes sejam e façam. Se você fosse nomear
cinco grandes líderes da Bíblia, quem você escolheria e por quê?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
Nos que estão listados acima, você provavelmente descobrirá que tais líderes têm um senso de chamado e
uma causa específica para a qual são chamados. Considere algumas passagens do Gênesis ao Apocalipse que
revelam o que Deus disse sobre sua visão para Seus líderes escolhidos. O que Deus diz sobre sua missão e
propósito?
Génesis 12:3 _____________________________________________________________________________
Deuteronómio 4:5 _________________________________________________________________________
Isaías 61: 8-11 ____________________________________________________________________________
Gal. 3: 8-10 ______________________________________________________________________________
Deus chamou Abraão para segui-lo e disse que ele seria uma bênção para todas as nações. Os filhos de Israel
não foram feitos para serem especiais, no sentido de que eles eram os favoritos de Deus, mas especiais no
sentido de que eles iriam declarar a vontade de Deus para o mundo. Isaías declara que a missão de Deus
para Seus seguidores é dar testemunho de “todas as nações”. E Paulo nos lembra em Gálatas que o que nos
torna “verdadeiros líderes” tem a ver com a fé que temos em nossos corações e não onde nascemos ou a
qual família nós pertencemos.
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A única coisa que os filhos de Israel perderam de vista foi o propósito de proclamar a mensagem de Cristo ao
mundo deles. Líderes religiosos nos dias de Jesus achavam que viam o mundo claramente, mas eles viam a
visão de Deus para a humanidade ou algo totalmente diferente? Se você ler a conversa entre Jesus e os
líderes religiosos em João 5:39, você ouvirá Jesus dizer: “Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito;”.
Os líderes cristãos precisam aprender a ver!
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Pensando nisso
Ao considerar alguns dos principais pensamentos que Deus tem para Seus líderes no mundo, como a visão
de Deus do mundo se compara à maneira como você vê o mundo? Quais são algumas maneiras de você ver
a maneira como Deus vê?
Os óculos têm a capacidade de ajudar as pessoas a enxergar o quadro geral e ver os pequenos detalhes de
maneira mais vívida.
Quais são algumas maneiras pelas quais você pode se tornar mais consciente de sua visão de mundo de
liderança?

Reflectindo Jesus e Seu reino
Revise os versículos abaixo e observe como a visão de Jesus afetou Sua capacidade de levar os outros a uma
vida transformada. Leia a história completa em torno do verso abaixo e responda às seguintes perguntas
para cada história.
1. O que Jesus viu?
2. O que Jesus viu que os outros podem ignorar?
3. Por que você acha que essa qualidade é necessária nos líderes de hoje?
Vendo Discípulos
Quando os dois discípulos o ouviram dizer isso, seguiram Jesus. Virando-se, Jesus os viu seguindo e
perguntou: “O que você quer?”
(João 1: 37-38).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Vendo Carácter
Quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele disse a respeito dele: “Aqui está um israelita em quem não
há engano” (João 1:47).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vendo oportunidade para curar
Quando Jesus o viu deitado e soube que ele estava nessa condição por um longo tempo, ele perguntou:
“Você quer ser curado?” (João 5: 6)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vendo Momentos Educáveis
Quando Jesus olhou para cima e viu uma grande multidão vindo em sua direção, ele disse a Filipe: "Onde
compraremos pão para estas pessoas comerem?" (João 6: 5)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vendo o propósito de Deus para cada pessoa
Enquanto ele caminhava, ele viu um homem cego de nascença. (João 9: 1)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vendo a esperança
Quando Jesus a viu chorando, e os judeus que vieram junto com ela também chorando, ele ficou
profundamente comovido e perturbado. (João 11:33)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vendo Relacionamentos
Quando Jesus viu sua mãe lá, e o discípulo a quem ele amava estava próximo, ele disse a ela: “Mulher, aqui
está seu filho” (João 19:26)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vendo a necessidade de mais líderes
Quando ele viu a multidão, ele teve compaixão deles, porque eles foram assediados e impotentes, como
ovelhas sem pastor. (Mateus 9:36)
_____________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
Vendo Indivíduos com Compaixão
Ao se aproximar do portão da cidade, uma pessoa morta estava sendo carregada - o único filho de sua mãe e
ela era viúva... Quando o Senhor a viu, seu coração se dirigiu a ela e ele disse: "Não chore" (Lucas 11: 12,13).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vendo equipes que ajudam
Quando Jesus viu a fé deles, ele disse ao homem paralítico: “Filho, os teus pecados estão perdoados”
(Marcos 2: 5).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vendo com amor
Jesus olhou para ele e amou-o. (Marcos 10:21)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qual qualidade você acha que mais precisa? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 2
Liderar é ser

Sessão 2 – Liderar é ser
2: Sou um embaixador de outro mundo
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S E CÇ Ã O 2
Liderar é ser

?

Você sabia…

É verdade que não há duas impressões digitais iguais, mas todas as impressões
digitais são semelhantes.

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”
Romanos 12:2
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?

Briefing de missão
Nossa identidade pode ser definida pelo mundo ou pelas promessas de Deus sobre nós. Peça a uma pessoa
do grupo que leia toda a lista de declarações que a Bíblia faz sobre quem somos em Cristo. Divida a lista
uniformemente e procure e leia o verso inteiro

Compartilhe qual declaração "você é" ressoa mais com você e por quê.
1. Que parece difícil de acreditar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Qual promessa oferece mais problemas / recompensa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Qual promessa você acha que faria a mudança mais significativa do mundo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Reflita sobre como estar com Deus, andar com Deus e trabalhar com Deus afeta o tipo de líder que você é.
2. Pense em um momento em sua vida em que você se sentiu especialmente perto de Deus e sabia que Ele
estava com você. O que essa experiência lhe ensinou sobre sua identidade e trabalho com Deus?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Refletindo Jesus e Seu reino
Jesus Cristo é, sem dúvida, o líder mais influente do mundo na história. Mas crentes ao redor do mundo
sabem que Jesus afirmou ser muito mais que um grande líder. Um tema que brilha na vida e no ministério de
Jesus é o que Jesus acreditava sobre si mesmo.
Veja como Lúcifer tentou Jesus para duvidar de Sua identidade: “Se você é o Filho de Deus...” (Mateus 4:
3,6). Na cruz, a mesma metodologia apareceu quando os líderes religiosos zombaram de Jesus, dizendo: “Ele
salvou outros; que ele salve a si mesmo se ele é o Cristo de Deus, o Escolhido ”.
Até os soldados se juntaram e disseram: “Se você é o rei dos judeus, salve-se” (Lucas 23: 35-37).
1. Por que você acha que o maligno tentou atacar Jesus em seu senso de identidade? Pense e discuta com os
outros o que poderia ter sido o resultado se Jesus transformasse pedras em pães ou saltasse da cruz
vitoriosamente.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Leia os seguintes versículos e complete as declarações que Jesus afirma sobre si mesmo.

João 6:35, Eu sou __________________________

João 8:12, Eu sou __________________________

João 10:9, Eu sou __________________________

João 10:11, Eu sou _________________________

João 14:6, Eu sou __________________________

João 15:5, Eu sou _________________________

João 11:26, Eu sou _________________________
João 8:58, Eu sou _________________ ________
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2. Quais das afirmações acima falam pessoalmente com você hoje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A mensagem da liderança é clara: para liderar bem, os líderes devem saber quem são e qual é o seu
propósito. Além disso, Marcos capta a maneira pela qual Jesus intencionalmente escolheu discípulos para se
identificar com Ele quando escreve:
“Jesus subiu a encosta de uma montanha e chamou-lhe aqueles que ele queria, e eles vieram a ele. Ele
nomeou doze - designando-os apóstolos - para que pudessem estar com ele e enviá-los a pregar e ter
autoridade para expulsar demônios ”(Marcos 3: 14,15).
Observe que os discípulos devem "estar com Jesus" antes de serem enviados para mudar o mundo. No livro
de Atos, os acusadores hostis dos mesmos discípulos chamados por Jesus foram descritos da seguinte forma:
“Quando viram a coragem de Pedro e João e se deram conta de que estavam sem instrução, homens
comuns, ficaram atônitos e notaram que esses homens estiveram com Jesus” (Atos 4:13).
Seja com Deus e tome uma posição sobre quem Deus declarou que você é!

S E CÇ Ã O 3
Dons espirituais I
Temos tudo

Sessão 3 – Dons espirituais I – temos tudo
2: Sou um embaixador de outro mundo
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S E CÇ Ã O 3
Dons espirituais I
Temos tudo

?

Você sabia…
Você pode dizer muito sobre uma pessoa pelo tipo de presente que ela lhe dá (concorde ou discorde)

“Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos professores? Todos nós temos o
poder de fazer milagres? Todos nós temos o dom de curar? Todos nós temos a capacidade de
falar em idiomas desconhecidos? Todos nós temos a capacidade de interpretar idiomas
desconhecidos? Claro que não! ”1 Coríntios 12:29, 30
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Briefing de missão
1. O que você tende a lembrar mais, o presente ou o doador? Pense em exemplos de alguns presentes que
você recebeu em sua vida.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Leia 1 Coríntios 12: 27-31. Primeiro precisamos discutir o que realmente é um dom espiritual. Se você
fosse definir um dom espiritual, você o descreveria como:
•
•
•
•
•

Habilidade
Qualidade
Talento
Influência
Paixão

Qual das palavras acima você acha que melhor descreve um dom espiritual? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Muitos usaram termos diferentes para definir um dom espiritual, mas vamos fazer uma pergunta de todas
as palavras acima:
•
•
•
•
•

Um ateu pode possuir a habilidade de ensinar? (sim ou não)
Pode uma pessoa pagã ser conhecida pela qualidade da misericórdia? (sim ou não)
Existem pessoas incrédulas que têm o talento de liderança eficaz? (sim ou não)
Aqueles que não têm interesse em Deus têm a influência do serviço aos outros? (sim ou não)
O agnóstico auto-suficiente pode experimentar uma profunda paixão por dar? (sim ou não)

4. Divida as seguintes passagens entre o seu grupo; cada participante deve ler uma Escritura diferente e
relatar suas percepções sobre o que um “dom espiritual” parece ser:
1 Coríntios 12:4-5

1 Pedro 4:10

Romanos 12: 4-6

Efésios 4: 10-13

O que você acha que significa quando a Bíblia afirma que todos os crentes recebem “dons espirituais”? O
que torna os dons
espirituais?_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Como você viu Deus presenteando alguns de seus irmãos e irmãs em Cristo com dons espirituais? (3 min).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Está descobrindo seus dons espirituais excitantes? Ou talvez isso te deixa nervoso ou Auto consciente. O
que você acha que Deus diria a você hoje sobre dons espirituais? (3 min).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu reino
1. Como os dons da graça se tornaram “dons espirituais”? Talvez a noção de coisas "espirituais" tenha
surgido depois que o Espírito Santo veio no Pentecostes. No entanto, existem muitas partes das epístolas
que se referem aos dons espirituais; considere uma seção da vida de Cristo onde Ele parece entrar em
grande detalhe para transmitir Seu propósito para nossa liderança, e isso tem muito a ver com os presentes
que Ele concedeu. No seu grupo, leia Mateus 25 na íntegra e compartilhe algumas das principais idéias que
você ganha sobre os dons espirituais dessas três parábolas.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Incluir é uma Pesquisa de Dons Espirituais de Embaixadores. Siga as instruções fornecidas e marque suas
respostas e compartilhe seus resultados em seu grupo, respondendo às seguintes perguntas:
Para que presente você marcou o maior número?
_____________________________________________________________________________________

Você ficou surpreso com os resultados?
_____________________________________________________________________________________
Tenha em mente que esta pesquisa mostra apenas uma área que você deve explorar com Deus. Somente
Deus e Sua obra em você podem revelar genuinamente os dons que Ele lhe deu para compartilhar com o
mundo.
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Quais são algumas oportunidades de ganhar alguma experiência nesta área do ministério?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quem você conhece que pode dar-lhe algum conselho honesto ou encorajamento?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Em quais actividades específicas você se envolverá nesta semana para explorar seus dons?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 4
Dons espirituais II
To d o m e m b r o

Sessão 4 – Dons espirituais II - todo membro
2: Sou um embaixador de outro mundo
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S E CÇ Ã O 4
Dons espirituais II
To d o m e m b r o

?

Você sabia…

Factos sobre o corpo:







Os músculos são o motor de todo
corpo humano.
O coração é um músculo.
Você tem músculos esqueléticos. Seus
intestinos são músculos.
Músculos que não se acostumam ficam
fracos e músculos fracos encolhem e
finalmente morrem.
Músculos que funcionam tornam-se
mais fortes e músculos fortes tornamse mais úteis.

“Portanto, preparem suas mentes para a ação; ser autocontrolado; ponha sua esperança completamente na graça a ser
dada quando Jesus Cristo é revelado. Como filhos obedientes, não se conformem com os maus desejos que você tinha
quando vivia na ignorância. Mas assim como aquele que te chamou é santo, seja santo em tudo que fazes;
Porque está escrito: "Seja santo, porque eu sou santo".
1 Pedro 1: 13-16
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Briefing de missão
Deus confiou ao Seu povo certos dons que precisam ser descobertos, desenvolvidos e gastos no mundo que
Ele nos chamou para alcançar. Leia e discuta o seguinte para entender melhor o plano de liderança de Deus
para a Sua igreja.
1. Em Mateus 25.14-30 Jesus contou aos seus discípulos uma parábola que aborda como Deus espera que os
crentes se relacionem com os dons espirituais. Leia atentamente a parábola e preste atenção especial ao
contexto mais amplo.
Por que você acha que Jesus contou essa parábola? Que ponto Ele está tentando fazer?
________________________________________________________________________________________
Como “conhecer o Mestre” se relaciona com o sucesso ou fracasso dos servos?
________________________________________________________________________________________
Por que você acha que há exemplos de servos recebendo um, dois e cinco talentos (sacolas de dinheiro)? O
que isso significa para os crentes na igreja?
________________________________________________________________________________________
Qual é a mensagem que você acha que Deus está tentando dar a você nesta história? Que presentes /
presentes específicos Deus lhe deu para prestar mais atenção?
________________________________________________________________________________________
2. Classifique sua igreja. Que percentagem de sua igreja trabalha ativamente / serve regularmente para o
trabalho do ministério?
10-20%

30-40%

50-60%

20-30%

40-50%

60-70%

70-80%

3. Que presentes você raramente vê no trabalho na vida da igreja? Por quê?
Exortação
Serviço
Fé
Interpretação
Celibato

Dando
Ensino
Cura
Línguas
Hospitalidade

Liderança
Administração
Ajuda
Sabedoria
Martírio

Misericórdia
Apóstolo
Conhecimento
Evangelismo
Missionário

Profecia
Discernimento
Milagres
Pastor
Pobreza

4. Qual você acha que é a solução para aumentar o envolvimento no ministério da igreja?
_______________________________________________________________________________________________

37

2:Sou um embaixador de outro mundo

Pensando nisso
1. Reflita sobre como é fácil se distrair do que Deus o chamou para ser e fazer. Como você pode praticar os
dons que Deus pode estar estimulando em sua vida de uma maneira que você não perca o foco no propósito
dos dons espirituais?
2. Quem você sabe que Deus abençoou com um dom e consegue permanecer humilde e sempre ensinável?
Como eles fazem isso? Você já pensou em pedir conselhos ou encorajamento?

Reflectindo Jesus e Seu reino
1. Leia Actos 19: 1-7 e discuta com os outros membros do seu grupo:
• O que você acha que é o princípio ou lição principal desta história no que se refere à maneira como
descobrimos nossos dons espirituais?
• De que maneira todos nós temos “informações parciais” sobre Deus?
• O que isso pode significar para nós como crentes no corpo de Cristo?
• Quais são as implicações dessa história quando pensamos sobre os milhões de pessoas no mundo que
possuem “informações parciais” sobre Deus?
2. A descoberta de um dom espiritual é parte de um processo contínuo. Examine 1 Timóteo 4:14 e discuta
como o aviso de Paulo a Timóteo…
• Nos instrui sobre dons espirituais
• Incentiva-nos sobre o processo de aprendizagem
• Desafia-nos a praticar ativamente nossos dons
3. Paulo também declarou a Timóteo: “Por isso, lembro-lhes que enviem ao fogo o dom de Deus, que há em
vós pela imposição das minhas mãos” (2 Timóteo 1: 6).
Por que você atiça uma chama? O que você acha que significa acender o presente em chamas? O que isso
parece? Quais são as ramificações de abanar um presente para o fogo?
_____________________________________________________________________________________

2: Sou um embaixador de outro mundo

38

4. Leia 2 Timóteo 1: 7 e considere as observações de Paulo a Timóteo. É possível que Timóteo precise
continuamente redescobrir o dom de Deus em sua vida? O que isso significa para nós como embaixadores
de Cristo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Quem você conhece que poderia ser encorajado / desafiado a “encher o dom de fogo”? Como nós vamos
nos “ajudar uns aos outros” a descobrir o modo que Deus tem presenteado cada um de nós para servir?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Concordar ou discordar: Embaixadores de Cristo devem ser tão focados em ajudar uns aos outros como
somos em nosso próprio dom. Explicar.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 5
Dons espirituais III
Comunidade de fé

Sessão 5 – Dons espirituais III – comunidade de fé
2: Sou um embaixador de outro mundo
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S E CÇ Ã O 5
Dons espirituais III
Comunidade de fé

?

Você sabia…

Alguns líderes mundiais e grandes pensadores ofereceram suas soluções para os problemas que o
mundo enfrenta.
Que serviço ou ministério faria a maior diferença no mundo para o reino de Deus?
Classifique-os na ordem em que você acha que o impacto deles seria (1 - mais impacto, 6 - menos
impacto).
•
•
•
•
•
•

Comida para os famintos
Água limpa para o sedento
Comunidade para os solitários
Abrigo, educação e roupas
Cura para aqueles que estão doentes
Esperança para aqueles que estão em uma prisão de desesperança

“Porque eu estava com fome e você me deu algo para comer, eu estava com sede e você me deu
algo para beber, eu era um estranho e você me convidou, eu precisava de roupas e você me vestiu,
eu estava doente e você cuidou de mim Eu estava na prisão e você veio me visitar.
Mateus 25:35, 36
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Briefing de missão
Em grupos de 3-4, leia Efésios 4: 4-7, 11-13 e responda às seguintes perguntas.
1. Quantas vezes a palavra “um” é mencionada nesta leitura?
2. Quantas vezes são mencionadas as palavras “todos”, “cada” e “todo”?
3. Quantas vezes a palavra “alguns” é mencionada? Por que essas palavras são significativas?
4. De acordo com o versículo 7, o que é dado a todos os que creem? Por que você acha que esse versículo é
significativo para a conversa dos dons espirituais e da liderança?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Que dons espirituais são mencionados nesta leitura?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Qual é o propósito desta “graça” dada a todos os dons como delineados nos versos 11 e 12?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Quando você já ficou com ciúmes dos outros em seus dons? Se queremos celebrar e ajudar uns aos outros
a crescer da maneira que Deus nos dá, o que os crentes podem fazer para promover apreciação e gratidão
pelos dons que recebemos?
2. Como você se vê como um membro do corpo? Qual parte do corpo é você e por quê?

Reflectindo Jesus e Seu reino
Exortação
Serviço
Fé
Interpretação
Celibato

Dando
Ensino
Cura
Línguas
Hospitalidade

Liderança
Administração
Ajuda
Sabedoria
Martírio

Misericórdia
Apóstolo
Conhecimento
Evangelismo
Missionário

Profecia
Discernimento
Milagres
Pastor
Pobreza

2. Leia o que Jesus diz aos Seus discípulos em João 14:12 sobre o que Ele espera deles quando Ele sobe ao
céu e o Espírito Santo desce:
“Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que crer em mim fará as obras que venho fazendo, e
farão coisas ainda maiores do que estas, porque vou ao Pai.”
Qual é a sua reação inicial a essa afirmação de Jesus sobre aqueles que acreditam?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Como essa promessa é cumprida na igreja do Novo Testamento depois do Pentecostes nas seguintes
histórias? (Cada membro do grupo deve ter uma história diferente e relatar suas respostas aos outros
membros de seu grupo).
a. Actos 2: 41-47: O Impacto do Espírito Santo no Pentecostes
b. Actos 4: 31-34: A Igreja no Trabalho
c. Actos 6: 1-7: A Igreja se ajustando aos problemas
d. Actos 6: 8-15 e 7: 54-60: Estêvão, um diácono
e. Actos 8: 26-35: Filipe, um diácono
4. Como você vê dons espirituais específicos sendo exibidos, direta ou indiretamente?
_____________________________________________________________________________________
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5. Qual é a atitude geral dos crentes e líderes? O que eles parecem focados?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Como essas histórias se parecem hoje em sua esfera de liderança / igreja?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Filipe e Estevão foram escolhidos porque estavam cheios do Espírito Santo, mas foram designados para
resolver o problema que a igreja enfrentava. Além disso, resolver o problema da distribuição de alimentos
foi descrito pelos apóstolos como “esperando nas mesas”. Como é que esses homens são apresentados em
histórias sobre a pregação do evangelho a outros também?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. No seu grupo, considere o que você pode fazer para concretizar seus dons esta semana. Talvez seja um
ato de bondade, uma música para ser escrita, uma ajuda que precisa ser dada, um testemunho
compartilhado, uma visita feita, algo que é quebrado, alguém que está sozinho, alguém que está com fome
... Planeie um plano expressão do seu dom coletivo!
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 6
Liderança servidora I

Sessão 6 – Liderança servidora I
2: Sou um embaixador de outro mundo
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S E CÇ Ã O 6
Liderança servidora I

?

Você sabia…

A estrada mais percorrida ou a estrada melhor percorrida

Y na estrada

Porquê?

A decisão de se tornar um líder servo significa
escolher construir os outros primeiros. O outro
caminho é servir sua própria agenda, e é uma
pista muito comum.
"Humilhem-se, portanto, sob o poder de Deus mão, para
que ele possa te levantar no devido tempo. ”
1 Pedro 5: 6
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Briefing de missão
"A Mente de Cristo"
Leia Filipenses 2: 1-8 e responda às seguintes perguntas.
1. No versículo 1, o apóstolo faz um argumento se / então. Faça uma pequena lista dos “se” e uma
pequena lista dos “então” e examine o texto para ver o que Deus está tentando dizer através de
Paulo.

SE

ENTÃO

__________________________________

_____________________________________________

__________________________________

____________________________________________

__________________________________

_____________________________________________

___________________________________ ____________________________________________

2. O que você acha que significa ter a mesma mentalidade de Cristo? Como um embaixador realmente imita
a Cristo? Como é "imitar"
Diferente de "fingir"?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Quem você conhece que tem um “coração e mente de servo”? Quais são algumas maneiras pelas quais
você observou que sua liderança faz diferença?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Em Filipenses 2: 3,4 o apóstolo Paulo exorta os crentes a “não fazerem nada por ambição egoísta” e a
“olhar para os interesses dos outros em vez de seus próprios”. Como esse desafio se torna o alicerce de todo
um novo caminho? de olhar para líderes / liderança? Quais são as vantagens dessa abordagem? Quais
poderiam ser as desvantagens que alguns afirmariam?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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5. Se você fosse definir a liderança servidora por essa passagem em Filipenses, quais são alguns dos
caracteres bíblicos que emergem em sua mente como bons exemplos?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Considere o custo de ser um líder servo. O que você terá que mudar / desistir para se tornar um líder
servo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Que situações imediatas vêm à sua mente como oportunidades imediatas para praticar a mente de Cristo
como um líder servo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu Reino
Algumas pessoas são inequivocamente impressionantes e avassaladoras, e são tipicamente chamadas a
liderar. Outros são extremamente apaixonados por suas próprias idéias e podem vender e persuadir outros a
seguir. Em Romanos 16: 1, 1 Timóteo 3: 8 e 3:12, alguém que é descrito como um líder é chamado diáconos.
Essa palavra aparece frequentemente no Novo Testamento e é geralmente traduzida como “diácono”, mas
na verdade se refere a alguém que realiza um serviço prático para outro a partir do coração.
1. Quando você teve alguém colocando seus interesses antes dos seus? Como você se sentiu em relação a si
mesmo? Como o serviço deles moldou sua visão deles?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Leia a história em João 13:1-17 faça anotações de factos, ideias e insights que você pode não ter pensado
antes. Liste-os e compartilhe com outros participantes do seu grupo.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Nos primeiros versículos dessa história, Jesus lavou os pés de seus discípulos. Quão comum era para um
rabino ou mestre fazer isso? Como esse tipo de comportamento seria percebido hoje? Compartilhe
analogias ou cenários de como isso seria hoje e como isso poderia ser percebido.
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____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Por que você acha que Jesus fez a pergunta: “Você entende o que eu fiz por você”?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Em Marcos 10: 35-45, Tiago e João ansiavam ambiciosamente pela honra da liderança. Jesus perguntou:
“Você pode beber o cálice que eu bebo?” Ou “ser batizado com o batismo com que sou batizado?” Como
indivíduos, parafraseie esta história e não use nenhuma das palavras-chave que são usadas na Bíblia.
Seu Paráfrase:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Compare sua paráfrase com outras pessoas do seu grupo e discuta as seguintes perguntas:

6. Você consegue pensar em alguma história do Antigo Testamento em que os líderes colocam outras
pessoas antes de seus próprios interesses?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Quais qualidades você acha que são os atributos mais importantes de um líder servo? Individualmente,
faça uma lista de cinco qualidades e classifique-as na ordem daquilo que você considera mais importante.
(Seja específico e evite clichês como “alguém que coloca Jesus em primeiro lugar”.) Compartilhe sua lista
com seu grupo. Em seguida, como um grupo, chegar a um consenso quanto aos seus três principais atributos
e reportar ao restante dos participantes.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 7
Liderança servidora II

Sessão 7 – Liderança servidora II
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S E CÇ Ã O 7
Liderança servidora II

?

Você sabia…
Nos tempos antigos, os judeus acreditavam que o tempo foi dividido em duas
idades: a passado e a idade por vir.

Elias o precursor

Passado

Idade por vir

tempo do pecado

tempo de glória

“Eu lhes digo a verdade: Entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior
que João Batista; todavia aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele ”.
Mateus 11:11
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Briefing de missão
Todo o propósito de vida de João serviu um objetivo: preparar as pessoas para receber o Messias.
Para os judeus, não houve maior evento na história e nenhuma pessoa maior para prestar serviço.
Enquanto muitos teriam sido tentados a aproveitar a honra e a influência de ser o precursor de
Cristo, João continuamente mudou a conversa de volta à agenda de Deus.
1. Considere as palavras finais do Antigo Testamento que descrevem o trabalho do precursor do
Messias em Malaquias 4: 5,6. Que tipo de líder você acha que as pessoas estavam esperando? Por
quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. O que as seguintes passagens dizem sobre João Batista?
Seu chamado/ propósito

Seu caracter

Seu estilo de liderança

a. Marcos 1:3-4 ___________________________________________________________________
b. Lucas 3:7-9 _____________________________________________________________________
c. Lucas 3:15-18 ____________________________________________________________________
d. João 1:19-29 ____________________________________________________________________
e. João 3:22-36 ____________________________________________________________________
3. Jesus afirmou de João que “entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior do
que João Batista”, mas em Mateus 11:11, Jesus prossegue, dizendo: “todavia, aquele que é o menor
no reino dos céus é maior. do que ele. ”O que você acha que Jesus está dizendo sobre liderança?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Que parte da vida de João que te inspira como um líder servo é mais rara hoje em dia? Mais
necessário? Mais esquecido?
_____ Deferência à missão de Cristo
_____ Bravura para falar a verdade a pessoas poderosas
_____ Sentido claro de quem ele era e quem era Cristo
_____ Disposição de morrer pelo que estava certo sem honra ou reconhecimento
2. Como seria se os embaixadores vivessem hoje com a mesma devoção altruísta a Cristo como
João Batista? De que maneira você quer imitar João esta semana?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu Reino
O reino de Cristo é marcado pelas qualidades que são importantes para Deus. Ao examinar a vida
de Cristo, preste muita atenção às pessoas que Jesus fez um elogio notável. Eles não pediram
reconhecimento. Na maioria dos casos, eles foram surpreendidos por suas observações. Acima de
tudo, observe como cada um demonstra uma qualidade que faz com que o coração de Deus suba.
1. Em grupos de 3-4, faça o seu caminho através de cada história e relate:
•
•
•

O elogio ou afirmação que Jesus faz
O acto ou atributo que desperta Jesus para expressar sua afirmação
O que a história ensina sobre liderança servidora

Mateus 16: 13-18: Pedro
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mateus 8: 5-13: O Centurião
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Mateus 15: 21-28: A mulher cananéia
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
João 1: 43-51: Natanael
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Lucas 10: 38-42: Maria de Betânia
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lucas 7: 36-50 (Mt 26: 6-13; Mc 14: 3-9; Jo 12: 1-8): Maria de Betânia
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Marcos 12: 38-44: A viúva
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Qual dos incríveis líderes servos você ressoa pessoalmente? Por quê?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Que qualidades de caráter você acha que Cristo anseia ver evidente nos embaixadores de hoje?
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Quando você considera a lista de líderes servos que Jesus honrou, como suas ações contrastam
com os líderes populares de hoje?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Talvez uma das características básicas em todos os mencionados acima, incluindo João Batista,
foi que nenhum deles disse ou serviu para ganhar honra ou reconhecimento. Eles só procuravam
fazer o que tinham que fazer - o que deviam fazer. Deus está chamando você para gastar,

2: Sou um embaixador de outro mundo

58

interceder, ajudar, declarar, pular com fé, sentar-se a Seus pés ou gastar tudo o que tem para servir
a Cristo? De que maneira você sente que Deus te leva a servir primeiro os outros?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. A liderança servil é comparada à diferença entre uma chama lenta em vez de uma explosão
imediata. Demora mais, mas é mais eficaz. Outro sugere que a liderança servidora é uma
abordagem de “primeiro serviço” em vez de um modelo “eu primeiro”. Que outras metáforas,
símbolos, parábolas ou analogias criativas, em que você pode pensar, mostram a diferença entre
liderança servidora e uma abordagem mais Auto absorvida da liderança? (Compartilhe suas
comparações criativas com o restante do grupo.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 8
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através do seu discurso

Sessão 8 – Desenvolvimento de liderança – dê exemplo pelo seu discurso
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S E CÇ Ã O 8
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através do seu discurso

Palavras. o que eles significam para você? Atribua uma porcentagem
estimada do que você quer dizer com as seguintes palavras:
Às vezes = _____%
Sempre = _____%
Ocasionalmente = _____%
Frequentemente = _____%
Nunca = _____%
Raramente = _____%
Frequentemente = _____%
Geralmente = _____%

"Não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem, mas dê o exemplo, para os
crentes, no discurso..."
1 Timóteo 4:12
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Briefing de Missão

1. Quando em sua vida você disse palavras que gostaria de ter de volta? Discuta como você viu o
poder das palavras faladas, para o bem e para o mal.
2. Leia as passagens de Provérbios abaixo e identifique os dois versículos que mais falam com você.
a. Provérbios 18:21
b. Provérbios 12:18
c. Provérbios 16:24
d. Provérbios 21:23
e. Provérbios 15: 1
f. Provérbios 16:23
g. Provérbios 10:19
3. No seu grupo: Se você fosse resumir a sabedoria de Salomão sobre o nosso discurso em dez
palavras ou menos, como você diria isso?

Pensando nisso

1. Refletir sobre momentos em sua vida em que você perdeu oportunidades de falar, de dizer algo
de bom, mas por uma razão ou outra, optou por não dizê-lo. Como os embaixadores podem estar
atentos às palavras que falam ou às vezes preferem não falar? Que conselho você daria a um colega
crente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. O que você acha que é mais poderoso: palavras que são boas? Ou palavras que doem? Explicar.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Como um grupo, leia Tiago 3: 1-12 e liste os vários símbolos e metáforas que o apóstolo usa para
descrever o poder da fala / da língua.
Qual comparação você acha que é a mais poderosa? Por quê?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Por que você acha que Paulo fala tão diretamente sobre esse assunto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. O encargo de Paulo a Timóteo é de liderar, dando o exemplo para os outros. Considere a
diferença entre um termostato e um termômetro. O que faz um termômetro? O que faz um
termostato? Os líderes devem ser termostatos na maneira de liderar os outros pelo exemplo.
Quem são alguns “termostatos” que usaram suas palavras para o bem na Bíblia?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quem você diria que são “termostatos” que usam suas palavras para o bem em sua comunidade de
fé?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Leia Efésios 4:29 e imagine com o seu grupo como seria se você obedecesse fielmente a essa
passagem por um ano. Que tipo de liderança seria esse tipo de compromisso com a boa fala? Quais
seriam alguns resultados imaginários?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

65

2:Sou um embaixador de outro mundo

4. Procure as seguintes passagens e examine-as à luz do que significa dar o exemplo. Algumas das
passagens são muito directa, até mesmo ditas difíceis, enquanto outras são calorosas e ricas
palavras de conselho.
Tiago 1:19 ________________________________________________________________________
Tiago 1:26 ________________________________________________________________________
Mateus 12:36,37 _________________________________________________________________
Colossenses 3:8 ____________________________________________________________________
Colossenses 4:6 ___________________________________________________________________
Qual das passagens acima você acha que Deus está chamando você para se candidatar à sua
liderança esta semana?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 9
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através da sua vida

Sessão 9 – Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através da sua vida
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S E CÇ Ã O 9
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através da sua vida

"Não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem, mas sê um exemplo para os
crentes; no falar, na vida, no amor, na fé e na pureza ”(1 Timóteo 4:12).
Uma frase da vida é quem você é e o que você fez resumiu em uma única sentença.

Madre Teresa, 1910-1997
Há quatro aspectos significantes de uma pessoa nas palavras acima:
Nome:
Ano de nascimento:
Ano da morte:

Qual é o quarto? O traço - o caracter minúsculo que marca o que aconteceu entre o nascimento
e a morte. O que acontece nesse pequeno espaço é o mais importante de todos.

Frase da vida
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Briefing de Missão
1. Leia a seguinte lista de frases e identifique quais delas falam com você pessoalmente.
2. Qual você mudaria ou ajustaria, se alguma?
3. Na lista abaixo, há exemplos em que você, como observador, pode dizer: "Isso nem sempre é verdade
para essa pessoa"? Se sim, quais são as implicações para os crentes hoje?

Frases de vida
José - o Senhor estava com José. Gênesis 39: 2
Natanael - Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. João 1:47
Maria de Betânia - Ela fez uma coisa linda… e onde quer que o evangelho seja pregado, sua história será
contada em memória dela. Marcos 14: 9
Noé - Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Gênesis 6:22
Jacó - você lutou com Deus e com os homens e superou. Gênesis 32:28
Arão, que foi consagrado ao Senhor. Salmo 106: 16
Joshua superou. Êxodo 17:13
Jó - Não há ninguém na terra como ele. Jó 1: 8
Débora - surgiu, surgiu uma mãe em Israel. Juízes 5: 7
Ruth - uma mulher de caráter nobre. Rute 3:11
Samuel - um líder da juventude até hoje. 1 Samuel 12: 2
Davi, pastoreado com integridade de coração; com mãos hábeis ele liderou. Salmo 78:72
Esdras - dedicou-se ao estudo e observância da lei do Senhor. Esdras 7:10
Zacarias e Isabel - ambos eram retos aos olhos do Senhor. Lucas 1: 6
João Batista - ele deve aumentar, devo diminuir. João 3:30
João - o discípulo a quem Jesus amava. João 13:23
Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e da fé. Atos11: 24
Não está claro o que poderia ter sido dito sobre Timóteo, mas o apóstolo Paulo era um professor mestre
quando se tratava de incentivar as pessoas a liderar.
Sabendo que Timóteo experimentaria desafios irritantes e cotidianos, Paulo foi levado a dizer a Timóteo:
“Cuidado com o seu discurso as palavras importam. ”Pode parecer uma coisa pequena, mas está na lista.
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Por outro lado, Paulo observou que, para os líderes, as melhores realizações são guiadas pelo grande
pensamento, e é por isso que o sábio apóstolo pediu ao jovem líder que “estabeleça um exemplo para os
crentes na vida”. As pequenas coisas e as grandes coisas-Grandes líderes prestam atenção a ambos!

Pensando nisso
1. Enquanto você examina as pessoas acima, quais foram alguns dos pensamentos que você teve sobre sua
própria vida, e até mesmo a sfrase de vida que você escreveu inicialmente no começo?
2. Como Paulo diz: “Dê um exemplo para os crentes; na fala, na vida, no amor, na fé e na pureza. ”“ A vida
”parece ser enorme e vaga.
Como você vive essa semana à luz de como quer que sua vida seja resumida no final?

Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Embora seja verdade que “o hálito”, ou a parte de nossa vida entre a data de nascimento e o dia de nossa
morte, seja o mais importante, é o mesmo para Jesus?
Como você escreveria ou recitaria uma frase das seguintes partes da vida de Cristo: (Quem era Ele e o que
Ele fez?)
Pré nascimento
_____________________________________________________________________________________
Nascimento
_____________________________________________________________________________________
Vida
_____________________________________________________________________________________
Morte
_____________________________________________________________________________________
Após a morte
_____________________________________________________________________________________

2. No seu grupo, leia o seguinte resumo de Hebreus 11 e responda às seguintes perguntas.
Heróis da fé
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Em Hebreus 11: 1-40, as célebres vidas dos maiores líderes da Bíblia são mencionadas. Estas são pessoas que
lideraram pelo exemplo e viveram dignas de uma frase de vida duradoura. O autor de Hebreus entra em
grande detalhe no início, mas no final do capítulo abrevia os exemplos cada vez mais até que termina com
simples resumos de como suas vidas terminaram. Os nomes finais não são mais mencionados, mas veja se
você pode identificá-los por suas qualidades - ou seu fim histórico.
• Escolha alguém que você admira que foi nomeado e descrito. (Hebreus 11: 1-31)
_____________________________________________________________________________________
• Escolha alguém que você aprecie, que tenha sido mencionado na passagem, mas não descrito. (Hebreus
11:32)
_____________________________________________________________________________________
• Escolha alguém para identificar quem não é nomeado, mas apenas descrito. (Hebreus 11: 33-38)
_____________________________________________________________________________________
3. A última parte de Hebreus 11 é fundamental para entender como nossas frases de vida se relacionam com
nosso desenvolvimento como líderes.
“Todos foram elogiados por sua fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, visto que Deus
havia planejado algo melhor para nós, para que somente connosco, fossem aperfeiçoados” (Hebreus 11:
39,40).
O que esta última frase nos diz sobre o processo de desenvolvimento da liderança?
_____________________________________________________________________________________
O que parece dizer sobre como nos formamos como líderes “juntos”?
_____________________________________________________________________________________
O que significa ser aperfeiçoado? (A palavra "perfeito" significa completo, maduro, cumprindo seu
propósito.)
_____________________________________________________________________________________
Algum dos líderes acima estava impecável? Ou eles eram "perfeitos" porque completaram seu propósito?
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 1 0
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo atrav és do seu amor

Sessão 10 – Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através do seu amor
2: Sou um embaixador de outro mundo
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S E CÇ Ã O 1 0
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através do seu amor

?

Você sabia…
"Não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem, mas é um exemplo para os
crentes; na fala, na vida, no amor, na fé e na pureza ”(1 Timóteo 4:12).

O amor é a palavra mais usada ou a palavra mais incompreendida.
Escolha um e explique
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Briefing de Missão
1. Individualmente, percorra as passagens abaixo e, em seguida, passe novamente e gire, sublinhe, selecione
e destaque. Compartilhe suas respostas com seu grupo.
• Circule cinco verbos que capturem o que significa liderar ativamente amando.
• Sublinhe três frases que parecem ser extremamente desafiadoras.
• Coloque uma estrela na margem em dois versos que você acha que mudaria drasticamente a eficácia das
igrejas se elas obedecessem a esse conselho.
• Sublinhe o único verso que está falando com você pessoalmente.
João 13:34 - “Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei
vocês, que vocês também se amam”.
João 13:35 - “Por isso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos
outros”.
Romanos 12:16 - “Seja da mesma opinião um para o outro; não seja arrogante em mente, mas associe-se
aos humildes. Não seja sábio em sua própria avaliação.
Romanos 14:19 - “Então, busquemos as coisas que contribuem para a paz e a edificação mútua”.
Romanos 15: 7 - “Portanto, aceitem-se uns aos outros, assim como também Cristo nos aceitou para a glória
de Deus”.
Gálatas 5:13 - “Vocês foram chamados à liberdade, irmãos; somente não transforme sua liberdade em uma
oportunidade para a carne, mas através do amor sirva um ao outro ”.
Gálatas 6: 2 - "Suportem os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo".
Efésios 4:25 - "Portanto, deixando de lado a falsidade, fale a verdade de cada um de vós com o seu vizinho,
porque somos membros uns dos outros."
Efésios 4:32 - “Seja gentil com o outro, terna de coração, perdoando um ao outro, assim como Deus em
Cristo também te perdoou.”
Efésios 5:21 - “e sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo”.
1 Tessalonicenses 4:18 - “Confortai-vos uns aos outros com estas palavras”
1 Tessalonicenses 5:15 - "Veja que ninguém retribui o outro com o mal para o mal, mas sempre busque o
que é bom para o outro e para todas as pessoas."
Hebreus 3:13 - “Mas encorajem-se uns aos outros, dia após dia, desde que ainda se chame“ Hoje ”, para que
nenhum de vocês seja endurecido pela falsidade do pecado.”
Hebreus 10:24 - "e vamos considerar como estimular um ao outro para amar e boas ações"
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Tiago 5:16 - “Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês
sejam curados. A oração eficaz de um homem justo pode realizar muito. ”
1 Pedro 4: 9 - “Sejam hospitaleiros uns aos outros sem reclamar.”
1 João 3:23 - “Este é o Seu mandamento: cremos em nome do Seu Filho Jesus Cristo e amemo-nos uns aos
outros, assim como nos ordenou.”
1 João 4:12 - “Ninguém viu a Deus a qualquer momento; se nos amamos, Deus permanece em nós e Seu
amor é aperfeiçoado em nós ”.
2. Compartilhe seus resultados em seu grupo e informe ao grupo maior uma visão/ideia que você obteve ao
explorar as passagens “um ao outro” da Bíblia.
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Pensando nisso
1. O que você acha que Deus está tentando dizer a você como líder nas passagens das Escrituras que você
pesquisou?
_____________________________________________________________________________________
3. Como você planeja buscar intencionalmente maneiras de amar aqueles que são fáceis de amar, bem
como aqueles que são difíceis de amar? Compartilhe seu plano com uma outra pessoa.

Reflectindo Jesus e Seu Reino
O outro capítulo do amor
A incumbência de Paulo a Timóteo e a todos os Embaixadores de Cristo é dar um exemplo para os crentes no
amor. O desenvolvimento de liderança que ensina o amor como motivação primária e método de mudança
produzirá frutos. Talvez uma das melhores histórias para estabelecer uma base para aprender a liderar com
amor seja encontrada em Lucas 10: 25-37. Pegue a história de um incrível encontro entre Jesus e um
“especialista em lei” (Lucas 10: 25-37).
1. O que você acha que significa que esse indivíduo é um “especialista em direito”? Como especialista, ele
saberia que “amor” é uma das palavras mais repetidas em Deuteronómio (cerca de 30 vezes).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Qual é a diferença entre “ganhar a vida eterna” e “herdar a vida eterna”? Ele é um legalista ou um
buscador fazendo uma boa pergunta?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Jesus, o professor mestre, não responde à sua pergunta, mas pergunta a outro: “O que está escrito na lei?
Como você lê isso? ”Jesus está dizendo:“ A salvação está em cumprir a lei ”? Ou Jesus está dizendo: “Veja o
que Deus disse sobre a vida eterna”? O que você acha?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. O especialista responde com duas citações do Antigo Testamento: Deuteronómio 6: 5 e Levítico 19:18.
Veja esses versículos e diga se você acha que essa é uma boa síntese para aqueles que buscam tornar-se
herdeiros da vida eterna.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. O especialista fica preso em outra palavra importante - não amor, mas vizinho. “Quem é meu vizinho?”
Por que é importante definir essa palavra? Leia o breve histórico abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
[Os judeus estavam compartilhando a terra com os samaritanos. Eles se odiavam. Por quê? Cerca de 700
anos antes de Cristo vir, os assírios tomaram a terra dos judeus que deportaram muitos dos habitantes e os
substituíram por pessoas que colonizaram a Palestina (2 Reis 17: 24-33). Com apenas alguns judeus
remanescentes e pagãos de todos os lugares, o povo se casou e também se uniu ao judaísmo e ao
paganismo. Isso causou um ódio mútuo que durou centenas de anos. Mas como "verdadeiros judeus"
retornaram, a noção de viver ao lado dos samaritanos era repulsiva.
6. Em sua esfera de influência, há pessoas que são fáceis de amar e há aqueles que parecem impossíveis de
amar. Quais são as implicações para os líderes que são desafiados a dar o exemplo do amor?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. [Ame sua experiência inimiga - faça isso apenas se tiver coragem!] Em seus grupos, sem citar nomes,
comprometa-se a orar por alguém com dificuldade de amar e prometa um ao outro a praticar essa oração
todos os dias por um período de tempo acordado. O que você acha que acontecerá?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Como Cristo ajuda a definir quem é meu vizinho? (Versos 30-35)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sabendo como os judeus se sentiam em relação aos samaritanos, então, se nessa história os samaritanos
eram vizinhos, TODAS AS PESSOAS se encaixam nessa categoria. Ninguém seria excluído. Em um grupo,
considere a questão do teste que Jesus faz a este líder: “Quem era o vizinho do homem que foi roubado?”
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A pergunta original que o especialista fez não era “quem eu deveria ser um vizinho?”, Mas “quem é meu
vizinho?”. O que muda se você virar a questão do jeito que Jesus faz?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Por que você acha que o especialista respondeu: "aquele que mostrou misericórdia" em vez de dizer "o
samaritano"?
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Jesus completa aquela lição de desenvolvimento de liderança dizendo: “Vá e faça o mesmo...” Como você
obedecerá a esta ordem esta semana?
Considere: se um embaixador de Cristo amava a todos, inclusive inimigos, o que aconteceria com o coração
deles? O que aconteceria com a igreja deles? O que aconteceria com a comunidade deles? O que
aconteceria com o mundo deles?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 1 1
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através da sua fé

Sessão 11 – Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através da sua fé
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S E CÇ Ã O 1 1
Desenvolvimento de liderança – dê
exemplo através da sua fé

?

Você sabia…
"Não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem, mas é um exemplo para os
crentes; no falar, na vida, no amor, na fé e na pureza ”(1 Timóteo 4:12).

A queda da confiança. Qual percentagem de pessoas você acha que tem um problema em
confiar em 6-8 pessoas para pegá-las? Experimente e faça as suas próprias estatísticas!
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Briefing de Missão
Nas seguintes passagens você verá fé sendo descrita e até definida. A fé produz frutos. A fé é refinada
através de provações. Você não pode ver Deus ou ser salvo sem fé. A fé é o que mantém as pessoas na
incerteza. Fé é tangível. Fé é invisível. A fé é algo descrito como ótimo, mas pode ser tão pequeno quanto
um grão de mostarda. Fé é um verbo, mas também é um substantivo. Concorda ou discorda? Alguém pode
ter mais ou menos fé?
Devemos pedir mais fé? Leia algumas passagens importantes sobre a fé para começar!
1. O escritor de Hebreus define a fé em Hebreus 11: 1 dizendo: “Agora a fé é ter certeza do que esperamos e
do que não vemos”. Reescreva este versículo e não use nenhuma das palavras atualmente no verso, exceto
talvez "é", "de", "e", "ou" e "o".
Depois de escrever a definição, compartilhe-a com as outras pessoas do seu grupo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quais parecem ser os componentes centrais da fé que são comuns em todas as suas definições / paráfrases?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Leia como Pedro descreve a fé daqueles que passaram a acreditar em Cristo, mas nunca O viram
pessoalmente. Leia 1 Pedro 1: 3-9 e discuta: 1) De acordo com Pedro, que coisas boas você pode esperar da
vida como um líder que coloca sua fé em Cristo? Quais são algumas realidades que devem acompanhar a fé?
2) O que Pedro diz sobre “crer”, “ver” e “amar” Cristo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Muitas vezes pensamos na fé como um grande salto que fazemos de vez em quando, mas Pedro parece
descrever uma vida de fé como um estilo de vida ativo e contínuo. Leia 1 Pedro 1:13 e divida as palavras e
frases-chave que nos ajudam a saber como praticar a fé como líder.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Considere Tiago 1:26. A ideia de "preparar nossas mentes para a ação" retrata a fé como um modo de vida
dinâmico. É possível acreditar em algo e não agir de acordo com isso? É então fé, ou é outra coisa? Em que
áreas de nossas vidas acreditamos (pensamos, concordamos, sabemos), mas deixamos de agir (obedecer,
comprometer-se, viver)?
_____________________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Por que você acha que a fé é uma qualidade que Paulo encarregou Timóteo (e nós) de ter? Os líderes que
praticam a fé em Deus são inconsistentes? Impetuoso? Não confiável? Ou os grandes líderes, que tomam
boas decisões, usam seus cérebros e não esperam que Deus faça tudo?
2. Quais são algumas áreas da sua vida em que você sabe que Deus está chamando você para confiar nEle? O
que você deveria fazer? Como você pode pedir ajuda para ganhar a confiança para “sentar na cadeira” da
fé?

Reflectindo Jesus e Seu Reino
Como embaixadores, somos chamados a levar os outros a conhecer e crer no Salvador. Somos responsáveis
por ser o tipo de pessoa que “faz as coisas acontecerem” e “faz a mudança acontecer” de uma forma guiada
pelo Espírito. Liderança é principalmente aprender a servir aos outros e dar o exemplo para os outros verem
o que Deus pode fazer em nós. Grande parte da liderança do mundo é baseada na habilidade humana, no
carisma ou em algum processo de planeamento estratégico - mas não com os crentes. Somos chamados à
ação, mas também somos chamados a confiar em Deus para fazer coisas que sabemos que só Ele pode fazer.
Somos chamados a sermos cheios de fé. Ao ler os episódios de fé durante toda a vida de Cristo, considere as
diferentes maneiras pelas quais a fé é aperfeiçoada e concretizada.
Ao ler e responder a cada história, discuta a natureza da fé como ela é retratada. Em seguida, como grupo,
concorde com um título criativo para esse episódio.
Episódio # 1 __________________________________________________________
Quando Pedro estava prestes a negar a Jesus, o Salvador disse-lhe: “Simão, Simão. Satanás pediu para
peneirar você como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desapareça. Quando voltares, fortalece
os teus irmãos ”(Lucas 22:32). Então, como a fé é descrita neste episódio da vida de Pedro? Ele falhou. Mas
Jesus esperava que ele eventualmente retornasse à forma apostólica.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Episódio 2__________________________________________________________
(Lucas 17: 14-27) Nesta história, preste muita atenção aos versículos 23-24, onde a questão da incerteza está
no poder de Cristo. Como alguém pode “acreditar” e também ter “descrença”? Como Jesus responde?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Episódio # 3 __________________________________________________________
(Marcos 1: 40-45) Compare a abordagem do leproso com Cristo ao do pai no episódio 2. Há alguma dúvida
de que Jesus possa curá-lo? Então, qual é a incerteza para o leproso? Por quê? Como Jesus responde?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Episódio # 4 __________________________________________________________
Marcos 2: 1-12 é uma bela história de fé, mas cuja fé? E o que a fé faz nessa história? Quais são as
implicações dessa história na maneira como rezamos e trabalhamos em nome de nossos amigos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Episódio # 5 __________________________________________________________
Em Marcos 5: 24-34, há uma incrível história da fé de uma mulher desesperada. Leia a história e observe
com cuidado como é a fé em suas ações. Pode a grande fé ser quieta, simples e sutil? Como Jesus responde?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Episódio # 6 __________________________________________________________
Leia Lucas 7: 1-10, onde Jesus encontra uma fé extrema. Veja a declaração de fé do Centurião! O que ele
está dizendo sobre fé e liderança? Como a resposta de Jesus é incrível? Mais uma coisa a se pensar: o que
significa dizer que um “estranho” à religião judaica tem mais fé? É possível que existam muitos "verdadeiros
crentes" por aí que não têm o mesmo conhecimento, mas grande fé?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Finalmente, considere o que Ellen White diz sobre a mentalidade da fé que os embaixadores devem ter
quando esperamos que Cristo venha: “O mesmo Salvador compassivo vive hoje, e Ele está tão disposto a
ouvir a oração da fé como quando Ele caminha visivelmente entre os homens. . O natural colabora com o
sobrenatural. É uma parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não
concederia que não pedíssemos ”(Grande Conflito, p. 525).
Se isso é verdade, o que precisa mudar sobre nossa fé como líderes?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 1 2
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo
através da sua pureza

Sessão 12 – Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através da sua pureza
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S E CÇ Ã O 1 2
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo
através da sua pureza

"Não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem, mas é um exemplo para os
crentes; no falar, na vida, no amor, na fé e na pureza ”(1 Timóteo 4:12).

Palavras na Bíblia que são descritas como "puras":
Mel
Ouro
Água
Corações
Mentes
Corpo

O ouro em sua forma mais pura é claro. Os astronautas têm uma camada de “ouro puro”
sobre os capacetes para proteção. É a única coisa que eles podem ver através do que
protegerá seus olhos quando eles estiverem próximos do sol.
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Briefing de Missão
"Dá um exemplo para os crentes...em pureza". É provável que, se alguém perguntasse: "Há alguém que
pensa que eles são puros?", Poucos se sentiriam confiantes para responder. Por quê? Talvez seja porque
tendemos a pensar que a pureza equivale a ser sem pecado ou sem defeito. Mas se a pureza "não está
sendo dividida" ou "ser sincera", então faz mais sentido para nós nos esforçarmos para sermos "puros".
Considere três passagens no livro de Filipenses como base para o desenvolvimento de líderes para Cristo que
são puros.
1. Leia Filipenses 1: 9-10: “E esta é a minha oração: para que o seu amor possa abundar mais e mais em
conhecimento e profundidade de discernimento, para que você seja capaz de discernir o que é melhor e
possa ser puro e inocente até o dia de Cristo...
A pureza é uma conquista ou é mais um processo? Leia de volta para 1: 6 e veja se há algo que retrate uma
jornada em direção à pureza.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Você vê a pureza como um estado de perfeição em Filipenses 2: 14,15? Há um desafio para “fazer tudo”,
mas o crescimento é descrito como “tornar-se”. O mesmo apóstolo Paulo, que diz a Timóteo para “dar o
exemplo em pureza”, está dizendo à igreja que a pureza é um processo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Considere mais uma amostra dessa verdade em Filipenses 4: 8,9, onde Paulo declara: “Finalmente, irmão,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é certo, tudo o que é puro, tudo o que é adorável
qualquer coisa é excelente ou louvável - pense em tais coisas. O que quer que você tenha aprendido,
recebido ou ouvido de mim, ou visto em mim, coloque-o em prática. E o Deus da paz estará contigo.
Paulo está dizendo “Seja puro!” De uma maneira que ele espera que os resultados sejam imediatos, ou
parece uma experiência de aprendizado? Quais palavras ou frases indicam mais de uma transformação que
ocorre ao longo do tempo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pense sobre isso: A mesma palavra para “puro” também é traduzida como “sincero”. A palavra significa
literalmente “ser testado pela luz do sol”. Outra definição surgiu durante a era do Novo Testamento, onde a
mesma palavra significava: "Feito sem cera". Por quê? Os vendedores ambulantes usavam cerâmica
quebrada, artefactos e esculturas e os consertavam com cera derretida. Então eles pintariam a arte com
cera e a venderiam.

2: Sou um embaixador de outro mundo

92

Quando as pessoas colocavam a panela no fogo ou colocavam uma escultura no sol quente Médio Oriente, o
que você acha que aconteceu? Então, quando as coisas são autênticas, verdadeiras e exatamente o que elas
diziam ser, significava que elas eram “feitas sem cera”. Podiam resistir ao calor do sol.
Como esse conhecimento de Paulo e da história molda sua compreensão do chamado para ser líderes que
exemplificam a pureza? Pureza não é um esforço impossível, mas um processo de crescimento.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Existe alguma parte de sua vida espiritual que é dividida? Mista ou duplicada? Reflita sobre as partes da
sua vida às quais você se apega e sabe que Deus quer que você se liberte.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. A busca pela pureza é uma jornada de entrega. Para experimentar a paz e a alegria da pureza, você deve
agradecer a Deus por lhe dar o desejo e a vontade de desejar ser sincero. Agradeça a Deus em oração com
seus companheiros Embaixadores pela promessa de perdão e liberdade que vem com a rendição.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu Reino
Em Apocalipse 21: 17-22 João descreve a Nova Jerusalém como sendo de “ouro puro, puro como o vidro”, e
novamente no verso 21 as ruas de ouro são retratadas como sendo feitas de “ouro puro, puro como o
vidro”. A ideia de algo ser puro significava ser transparente, um ingrediente, indiviso, testado pelo sol, etc.
Quando Paulo dá conselhos de liderança a Timóteo, ele desafia o jovem Embaixador em cinco áreas: fala,
vida, amor, fé e pureza.

Por que você acha que os líderes precisam ser “puros”, conforme definido neste estudo? O que você acha
que significa liderar de forma transparente? Significa que tudo que penso e sinto deveria ser declarado
publicamente, ou significa algo mais? Discuta com o seu grupo o que significa ser um líder transparente.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
De todas as cinco qualidades com que Paulo nos desafia, quais foram as mais significativas para você como
líder? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Escolha o que é melhor
Em Lucas 10: 38-42 a história de Maria e Marta fornece uma imagem maravilhosa de um líder com um
coração puro. Alguns podem dizer: “Maria! Uma líder?"
Maria passou a ungir Jesus e recebeu uma incrível honra por sua devoção (Marcos 14). Leia a história e
responda às seguintes perguntas:
O que é problemático com o comportamento de Martha? Quais atributos positivos são vistos em Marta?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qual é a “uma coisa” que foi necessária? O que você acha que Jesus quer dizer com isso? Como isso se aplica
à liderança hoje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Observe que Jesus disse: “Ela escolheu o que é melhor”. De que maneira uma devoção sincera a Cristo é
uma escolha que se faz sobre muitas coisas boas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Faça uma pequena lista em seu grupo de coisas boas que às vezes atrapalham a dedicação total a Cristo
como Maria demonstra.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

No versículo 42 há uma promessa a Maria, mas também a todos os embaixadores e seguidores de Cristo: a
devoção indivisível a Jesus produzirá uma recompensa que “nunca será tirada”. Você está pronto para ser:
Resoluto
Puro
Feito sem cera

Testado pelo Sol
Sincero
Indivisível

Transparente

Com qual definição você tem mais ressonância? Por quê?
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Leia as seguintes passagens das Escrituras que descrevem o refinamento do seu foco para “uma coisa”.
1. Para o homem rico que procurou ganhar a vida eterna, a Bíblia diz: Jesus olhou para ele e amou-o. "Uma
coisa lhe falta", disse ele: "Vá vender tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
Então vem e segue-me ”(Marcos 10:21).
2. Aos fariseus que castigaram o menino que foi curado da cegueira, o menino respondeu: “Se ele é pecador
ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu estava cego, mas agora vejo! ”(João 9:25).
3. Paulo compartilha sua meta obstinada, afirmando: “Irmãos, eu não me considero ainda ter tomado posse
disso. Mas uma coisa eu faço: esquecer o que está por trás e esforçar-se para o que está à frente ...
”(Filipenses 3:13).
4. O discípulo apaixonado Pedro lembra à sua igreja: “Mas não se esqueçam de uma coisa, queridos amigos:
Com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia” (2 Pedro 3: 8).
5. O salmista Davi num canto canta: “Uma coisa peço ao SENHOR, eis o que procuro; que eu possa morar na
casa do SENHOR todos os dias da minha vida ...” (Salmos 27: 4 ).
Qual “uma coisa” te inspira mais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Agora é a sua vez! Escreva uma breve frase declarando qual é a sua “única coisa”.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Compartilhe as declarações em seu grupo e esteja pronto para declará-las ao restante do grupo de colegas
Embaixadores!
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Meu diário:

Data

Assinatura do líder

Liderança
Sessão 1
Liderar é ver

_____________

________________________

Sessão 2
Liderar é ser

_____________

________________________

Sessão 3
Dons espirituais I – temos tudo

_____________

________________________

Sessão 4
Dons espirituais II – todo membro

_____________

________________________

Sessão 5
Dons espirituais III – comunidade de fé

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

Sessão 11
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através
da sua fé

_____________

________________________

Sessão 12
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através
da sua pureza

_____________

________________________

Sessão 6
Liderança servidora I
Sessão 7
Liderança servidora II
Sessão 8
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através
do seu discurso
Sessão 9
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através
da sua vida
Sessão 10
Desenvolvimento de liderança – dê exemplo através
do seu amor
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EMBAIXADORES
Plano Individual De Discipulado (PID)

1. Nome do Módulo PDI:

2. Companheiro Espiritual:

3. Declaração de visão pessoal:

4. Evidência esperada de mudança:

5. Próximos passos:

6. Reflexão:
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Planeamento de projecto de serviço comunitário
Módulo 2: LIDERANÇA
Nosso grupo de Embaixadores estará envolvido em servir a comunidade durante este módulo.
Discutiremos a base do projecto e pensaremos em ideias para um projecto ou organização
comunitária em que nosso grupo possa servir quinzenalmente ou uma vez por mês.

Reflexões:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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