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01-   INTRODUÇÃO AO EVENTO 

IV Encontro de Pastores e Líderes no Sertão  
“Antes, cuida de ti mesmo e de tua casa” 

Precisamos, sim,  de ferramentas para sermos mais eficientes no pastoreio, na administração 
eclesiástica, mas, antes precisamos cuidar de nós:  
 - Como estamos emocionalmente?  
-  Nossa sexualidade? Nossa relação com o cônjuge e com os filhos? 
Antes de darmos soluções as nossas ovelhas, precisamos solucionar as nossas pendências 
internas, dentro de nós e em nosso lar. Alguns dos temas a serem debatidos: 
O líder... e seu emocional / ...e sua relação conjugal / O poder e a fama 
O líder ...e sua relação com o dinheiro / ..e sua relação com os filhos/ ... e sua sexualidade 
 
Seminários e Palestras: Douglas Lamp – Sepal – SP 
Bertrant Vila Nova – Juvep – João Pessoa – PB 
Sergio Ribeiro – Juvep – João Pessoa – PB – Campinas - SP 
Fernando Leite – I. Batista Cidade Universitária. 
Dentre outros. 
OBS DO SITE: PUBLICAMOS OS ESQUEMAS( resumo) DOS ASSUNTOS QUE NOS FORAM 
ENVIADOS_ servem de incentivo a líderes para promover eventos dessa natureza , em sua área 
de influência !   Alguns preletores são de S Paulo: havendo interesse, sugerimos entrar em 
contato com eles 
  
1- Renovação do líder cristão   
2-Pastoreio de pastores – para valentes 

3- AVALIAÇÃO DO PASTOR 
4 -LUTA POR APROVAÇÃO 
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02   Renovação do líder cristão  Douglas Lamp   
douglas@sepal.org.br  
 
“A maior necessidade de nossos dias é poder do alto.” C.G. Finney 
    “Se o próprio Cristo só iniciou sua pregação depois de ter sido ungido, nenhum jovem deve                  
             - pregar enquanto não tiver recebido a unção do Espírito Santo.” F.B.Meyer 
’Parece que a Igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecostes Rice 
“            Avivamento é o Esp Santo enchendo um corpo preste a tornar-se um cadáver. Panton 
Avivamento espiritual sugere a idéia de que houve antes um declínio espiritual.” Finney 
            “A necessidade mais premente de nossos dias é de um batismo de santidade,  
                      -  uma demonstração de um viver santo.” Duncan Campbell  
 
1-  A procura de renovação _ Quantos pastores e líderes sonham ter um ministério 
caracterizado pela unção e poder do Espírito Santo? Quem não deseja ver maior autoridade 
espiritual para lidar com as complexidades do pastorado ou em dirigir seu ministério? O desejo 
do líder de experimentar renovação espiritual é uma nobre direção. Também é imperativo bíblico 
: Ef 5.18_ enchei-vos do Espírito  ☺ no original tem sentido de continuidade: enchendo-vos  
 
2-   Renovação espiritual é também o que Deus deseja por seus filhos,  
               - muito mais do que os próprios cristãos que a desejam / buscam  
                Tg 4.5 Ou pensais que em vão diz a escritura:  
              O Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? 

              Rm 8.23 ‘até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós           
               mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo’. 
 

3- . A necessidade de renovação_ URGENTE do líder  
a) São evidentes em três áreas: na vida pessoal do líder. 
na igreja e também no mundo fora  
b) resposta necessária ao pecado sempre pronto a atuar 
- no indivíduo_ Rm 3.23 _ todos pecaram ... 
- no mundo todo que ‘jaz no maligno’ 1João 5.19 
c) deve ( deveria) ser parte natural do processo de crescimento do líder e discípulo de Jesus 
Cristo: 
- nascido de novo, Jo 3.3,5,7 nascer de novo / nascido do Esp  
- convertidos e ... Mt 18.3  
- como crianças, em processo de crescimento constante 2Co 3.17-18 Ora, o Senhor é o 
Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade Mas todos nós, com rosto 
descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória 
em glória na mesma imagem, como pelo Espírito o Senhor 

 
4-  Renovação consta nas Escrituras _ e todas as experiências de renovação e aviva-mento  
espiritual na igreja através dos séculos também devem ser avaliadas à luz das Escrituras.  
 
    4.1   No Velho Testamento: Joás (2 Cr 24), Esdras (Ed 9), Isaias (Is 6) e Ezequiel (Ez 37). 
 
    4.2   No Novo Testamento, Jesus ensinava a importância de renovação espiritual  
                                                com Nicodemos (Jo 3) e com seus discípulos (Mt 18.1-3).  
    4.3    Paulo orou por renovação espiritual dos efésios ( mentes e corações) Ef 1.17, 3.16 
                - aos Romanos e Coríntios: Rm 12.1-3; 2 Co 3.18 
                    -   menciona a renovação como  normativa na experiência cristã  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Renovação espiritual é a operação continua e pessoal do Espírito no cristão, influenciando a 
mente (pensamentos), o coração (emoções) e as ações do crente. Renovação espiritual produz 
cada vez mais a vida de Jesus sendo manifesta em nós, e assim afirma a verdade e integridade 
do Evangelho.~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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5 - Pré-condições para a renovação: experiência definitiva e continua no cristão .-  
    - Toda experiência tem um começo, uma historia e um resultado (finalidade).  
    - Nas Escrituras e na historia se observa dois pré-requisitos que a precedem: >  Is 61                  
        - Conscientização da SANTIDADE DE DEUS: justiça e amor 
          -  Conscientização da GRAVIDADE do PECADO: em mim mesmo e no mundo 

6-- Características da renovação no individual : 
      3.1 valoriza mais o significado do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, Gál 2.20  
            “estou crucificado juntamente com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim..”.  
      3.2 experimenta o viver plenamente na realidade da nova vida do Cristo ressurreto.  
      3.3 Posição em Cristo agora resumida em quatro palavras  em Colossenses 2.6-15.  

��Justificação- Somos aceitos em Cristo Jesus e justificados de nosso pecado 

��Santificação- Somos declarados santos para viver para Deus 

��Morada do Espírito Santo- Somos templos de Espírito e não estamos sós 

��Autoridade de Cristo em conflitos- contra o pecado e os ataques do inimigo  

 
7-  Características de renovação na comunidade da igreja 
      Expressa a vivência de constante renovação de cada cristão  
        que compreende ser Jesus o Salvador e Senhor de sua vida,  
               reconhece pertencer ao Seu reino  
                      “          ser parte de Seu corpo- numa comunidade dos santos.  
Em igreja em que todos estão se experimentando a renovação em suas vidas individuais, a 
comunidade reflete esta renovação com as características de Atos 2.42-47. 

��Missão- seguindo Jesus no mundo, apresentando o Evangelho através da Palavra e em 

demonstrações em amor. 

��Oração- confiando no poder do Cristo ressurreto para responder às necessidades individuais 

e corporativas. 

��Comunidade- experimentando a comunhão e unidade no corpo de Cristo em grupos 

pequenos e no Corpo de Cristo na sociedade. 

��Integração teológica- tendo a mente de Cristo para discernir e aplicar a verdade da Palavra, 

em especial em termos da sociedade e cultura.  

(adaptado do livro “Renewal as a way of life” por Richard F. Lovelace.  

                                                                       Intervarsity Press. 1985) 

Aplicação:  

1-Descrever sua experiência de desejo/ busca ser “renovado” no Espírito como líder  

2-Ler Gálatas 2.20: descreve como este versículo se aplica em sua vida e ministério. 

3-Das quatro características de uma comunidade renovada,  

-qual é mais expressiva e qual é menos expressiva na igreja onde você participa?  

4- Qual disciplina espiritual que você pratica (ou deve praticar)  

- para cultivar sua experiência de renovação espiritual? ☺  

 03     Pastoreio de pastores - para valentes 
 
“Sozinho- não!” deve ser o grito de guerra de cada pastor é líder cristão. 
                              Mas a realidade é que muitos líderes fazem o ministério sozinho. 
Uma prática simples corrige a síndrome do “pastor sozinho” :  
                              - encontro com outros líderes que vivenciam o “pastoreio de pastores”.  
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Vamos explorar as práticas desses grupos e  
             - como o “pastoreio de pastores” traz nova energia e entusiasmo para seu ministério.  
 
Pastoreio de pastores na prática 
 
 Definição: o pastoreio de pastores é o apoio a pastores e seus cônjuges que proporciona 
cobertura espiritual e assessoria no desenvolvimento de suas vidas e ministérios. Isto 
normalmente acontece através de grupos pequenos que se reúnem regularmente para 
compartilhar suas vidas e ministérios e orarem uns pelos outros. 
 
1    Dos pastores que conhece qual a porcentagem dos que recebem cuidado pastoral?  
2    E quanto aos cônjuges, qual seria essa porcentagem? 
3    O que o pastor perde quando não se deixa ser cuidado / pastoreado? 
4    Quando um pastor não tem quem lhe estenda cuidado pastoral, ele sofre. por não ter  
         um ambiente seguro no qual se abrir, expressando suas dores e dificuldades.  
          Ele não cresce como deveria por não ter quem o ajude a superar seus pontos fracos 
           Esgota-se facilmente, sempre dando e nunca recebendo. Muitas vezes a igreja, a  
            - é vítima de sofisma : a denominação, ou até o próprio pastor, ACHAM que dever ser  
           assim mesmo por considerar que se sacrificar indica estar dando sua vida pelas ovelhas.  
 
5- Além do pastor sofrer por falta de um apoio pastoral em sua própria vida,  
_  quem mais sofre quando não existe tal apoio? Podemos dizer o seguinte: 
   
    5.1 Seu cônjuge sofre. Toda pessoa que tem um chamado para esse ministério, se for       
          honesta, vai admitir que facilmente deixa o ministério tornar-se prioridade acima de seu   
             cônjuge. Muitos brincam ao dizer :- ‘Pastor tem duas mulheres: a igreja e a esposa. 
   5.2 Seus filhos sofrem. Quantas vezes os filhos dos pastores querem ser qualquer coisa,   
         menos pastor! Mesmo que sintam um chamado para o ministério, geralmente têm em  
              mente ser outro tipo de ministro ou pelo menos não ser um pastor como seu pai. 
   5.3  Os líderes da igreja sofrem.Eles não recebem um cuidado pastoral para suas vidas  
                - porque o pastor não sabe como estender o que nunca recebeu. 
   5.4   A igreja toda sofre. Quando o pastor, seu cônjuge, seus filhos e os líderes da igreja              
         sofrem, é impossível que a igreja, no seu todo, também não sofra! Os membros da igreja,  
         via de regra, vêem o pastor como modelo de um crente maduro e procuram imitá-lo. Isso  
                 pode levar a uma igreja ativista, marcada pela solidão. 
  5.5   O mundo sofre. Jesus falou que o amor seria a marca que convenceria o mundo de que 
somos discípulos verdadeiros (Jo 13.34,35). O pastor e a igreja que têm as características acima 
não atrairão os descrentes, e se os atrair, pode ter dificuldade em oferecer saúde emocional e 
espiritual para eles. 
   5.6  DEUS sofre. Ninguém sofre sem que Deus sofra também. Se nós pudéssemos enxergar  
         o   coração de Deus para com seus pastores, em muitos casos veríamos um coração  
          quebrantado. Deus ama tanto a seus pastores que sente muito por eles não receberem  
          amor e cuidado em suas vidas. 
 
      A base dessas afirmações encontra-se na pergunta: 
6-  Pastor precisa de um pastoreio? Ele ainda é ovelha ou já não tem necessidades? É um         
        super-homem espiritual e emocional ou também precisa de cuidados em sua vida?  
             Ele é gente de carne e osso ou não tem mais pontos fracos ou vulneráveis? 
               - A resposta parece óbvia, mas a prática de vida de muitos pastores nega esse óbvio!  
                  > Por que?  
7- Está tudo bem? Podemos continuar como estamos? Afinal de contas, 
      - temos funcionado assim por muitos anos. Precisamos mudar?  
 
8- É muito difícil mudar o estabelecido há muitos anos: costumes, hábitos e mentalidade 
      . O que você (ou seu pastor, se você não é pastor)  
             - precisaria fazer para passar a  experimentar um pastoreio em sua vida?  
          Em grupos de 3 pessoas, compartilhem suas perspectivas sobre as questões 7 a 10.  
 
“Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou 
como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio 
sangue” (At 20.28). 
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“O pastoreio de pastores é o apoio que proporciona cobertura espiritual 
e desenvolvimento das vidas e ministérios dos pastores e seus cônjuges.” 
a)   Apoio  

b) Cobertura espiritual:  

c) Desenvolvimento de sua vida:  

d). Desenvolvimento de seu ministério:  

Como o pastoreio de pastores funciona 

Um grupo de pastores passa a se reunir, tendo um pastor no grupo como o facilitador da 

reunião. A depender do ritmo de encontros do grupo, as reuniões poderão ter duração de 2 a 5 

horas. Nos encontros de pastoreio a ênfase está nos relacionamentos uns com os outros e com 

Deus. O pastoreio de pastores é um encontro divino onde pastores podem compartilhar 

experiências e abrir seu coração para o encorajamento e exortação mutua. Todo o que passa 

nos encontros é sob o sigilo de confidencialidade entre os participantes.  

 

Quatro funções ou atividades nos encontros de pastoreio  

1º..  Ouvir a Deus junto com outros colegas  

2º..  Cuidado pastoral de sua vida 

3º..  Assessoria ou mentoria ministerial 

4º.   Estudar juntos um assunto ou tema no qual o grupo quer se aprimorar (opcional) 

 

1º. Tempo . Ouvir a Deus junto com outros Colegas pela oração e a Palavra  

☺ 1- foi o problema dos fariseus: acostumados a falar aos outros, perderam  

a capacidade de ouvir Deus para si mesmos: perigo no seminários !  

2- todo encontro de liderança precisa começar com cada marido examinado a si mesmo, se tem 

vivido a vida comum do lar com ENTENDIMENTO, honrando à esposa 

Não é para grandes pregações, mas um tempo para discernir uma palavra do Senhor, - 

conforme a necessidade do momento (Hb 4.16). 

- um momento de experimentar a ministração do Espirito Santo em nossas vidas. 

 

2º. Tempo . Cuidado Pastoral de sua Vida (Prestação de Contas) é oportunidade para cada 

líder receber um cuidado pastoral em sua vida através de um momento de prestação de contas. 

Divididos em grupos de 3, examinam-se cf dez perguntas para identificar áreas de atenção na 

vida do líder (uma ou duas perguntas podem ser destacadas em cada encontro) Atenção para: 

não omitir este momento do encontro, e evitar que o uso das perguntas torne perfunctórias 

/mecânicas. 

 

Desde a última vez que reunimos para o pastoreio ( perguntas para auto exame)  

    1-Como está seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional e de oração?  

        -Falou de Jesus para um não crente? 

     2- Sua identidade como filho ou filha de Deus está firmada em Deus?  

        - Preocupa-se demais com as opiniões dos outros?  

     3-Deu atenção apropriada para sua família nesta semana?  



6 

 

        - Se casado, como mostrou amor para seu cônjuge? Tratou seus filhos com amor?  

    4-Como está sua saúde emocional? Cedeu a algum vício?  

        - Está sensível demais, amargurado, irado? Deixou de perdoar alguém?  

    5- Protegeu seu coração em relação ao sexo oposto? Evitou a pornografia?  

         - Manteve pensamentos puros?  

    6- Foi cuidadoso com suas palavras? Falou mal de alguém? Falou demais?  

    7- Você está desenvolvendo relacionamentos autênticos?  

    8- Como está sua saúde financeira? Ficou cobiçando ou insatisfeito com seus bens materiais?  

         - Gastou mais do que devia ?  

    9- Você está discernindo o que o Pai está fazendo e esforçando-se fazer o que Ele manda?  

    10 - Acrescente sua própria pergunta em alguma área onde você percebe 

           - que Deus está chamando atenção em sua vida.  

 Em tudo que relatou, você realmente falou a verdade? 

 

3º. Tempo . Assessoria ou Mentoria  Ministerial :  

Finalidade: identificar áreas da vida em que Deus quer fortalecer, mudar ou transformar. Uma 

estrutura simples e flexível para mentorear ou assessorar pastores líderes é o uso da ferramenta 

que chamamos AROA nos trios. Durante o tempo de AROA, 

1ª. pessoa, o “mentorado”, identifica uma área gostaria de experimentar mudanças. 

2ª. pessoa serve como o “mentor” e formula uma série de perguntas para ajudar o mentorado 

descobrir um plano de ação para mudar sua situação. 

3ª. pessoa é o “observador” que comenta ao final do processo os pontos fortes e um ou dois que 

podem ser melhorados na parte do mentor. Maiores informações sobre esta ferramenta de 

mentoria se encontra no site www.mapi-sepal.org.br/ferramentas )  

 

A- Alvo ou área que o mentorado deseja experimentar mudanças. 

B- Realidade da situação que está causando a necessidade de mudanças. 

C- Opções que o mentorado e mentor identificam como possíveis soluções do problema. 

D- Ações escolhidas da lista de opções para serem cumpridas pelo mentorado. Também são 

identificadas pessoas com quem o mentorado prestará contas para seu cumprimento.  

4º. Tempo   Estudar um Assunto Juntos_ Existem muitos estudos e livros escritos 
especialmente para pastores e líderes que podem ser estudados em encontros de pastoreio. 
Lembre-se que o encontro é,  principalmente,  um tempo de cuidado pastoral e não um tempo de 
estudo. O tempo de estudar um assunto não deve ser mais de 25-30% todo o tempo do encontro  
        # particularmente, reservaria esse tempo para orações  curtas e objetivas,de entrega da 
vida e pedindo que o Espírito  Santo sondasse cada um profundamente  trazendo à luz raiz de 
problemas  ou áreas onde Deus quer atuar nas vidas dos pastores e sua família 
 
 
Fazendo um plano de ação: ☺☺☺☺ só falar não resolve: precisa AGIR !  

1-Quais alguns livros (assuntos) que você gostaria de estudar junto com outros colegas. 
2- Anote os nomes de duas outras possíveis pessoas  
- que podem formar parte de um trio de mentoria em sua área (cidade).  
3-Marque em sua agenda uma data para seu primeiro encontro,  
- e pedir prestação de contas de outra pessoa ☺  
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 04   AVALIAÇÃO DO PASTOR  
Servo-resumo Série: 1 Coríntios Mensagem: 09 Texto: 4.1-5 Pr: Fernando Leite em 20 – 06 – 
2004  
 
COMO SE AVALIA um líder ? 
a) errônea, ímpia, por alguns, como piadinha: ‘Frango do almoço de domingo’  
- Pois se assentam a falar mal do pastor, Sl 50.16-21 
b) dos seus assessores...puxa saco / opositores  
Critérios empregados: Popularidade, Personalidade,Formação,  
- Número de membros, batismos, etc 
c) da Palavra de Deus : a ÚNICA que VALE ! 

Doutrina: Rogo-vos... que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em 

desacordo com a doutrina que aprendestes; afastai-vos deles, Rm 16.17 

 

Vida: Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três 

testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, 

- para que os demais também temam. 1Tm 5.19-20 

*Paulo fala acerca dos servos que ministravam: é o que são os pastores e líderes.  
 
A identidade dos ministros: importa que  todos os homens ...  

1 ...nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. RA  

                                  como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. NVI 

Homens :  todos devem considerar os ministros, conforme critérios definidos por Deus:  

1- SIM i) Chamados ii) enviados iii) a serviço de Deus. 

2- NÂO _ é equívoco usar critérios / solicitações humanos para avaliá-los. 

3   � ‘Nós’ refere-se aos que foram citados antes (Paulo, Apolo e Pedro), aos quais chamou de 

cooperadores, assim_ como princípio_ vale para todos os cooperadores 

                                                              , todos os que exercem algum tipo de liderança. 

      POR CAUSA DA AVALIAÇÃO HUMANA, HÁ LUTA POR BOA ACEITAÇÃO 

(  no link BUSCA  digitar :  ‘AUTO EXAME’ . > WWW.perolaspreciosas.com.br ) 

 
POR CAUSA DA AVALIAÇÃO HUMANA, HÁ LUTA POR APROVAÇÃO:  

 é onde ocorre os desvios no ministério 
baixa o nível para agradar a todos 
abre mão dos princípios da palavra por dinheiro  
usa estratégias humanas para não perder o cargo 
não ensina a palavra para não evidenciar suas falhas 

 

05   Luta por aprovação   
 
TEXTO:  1Co 4.1-5                   PRELETOR: Fernando Leite em 20/10/09 

 
Introdução Rm 16.17; 1Tm 5.19-20;  
 
1 – A identidade dos ministros 
     1.1 Servo: hyperetes At 20.19; 1Co 3.5; 1Co 3.7; Lc 1.2; 1Co 9.16; Cl 1.24-25 
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    1.2 Encarregado: oikonomos  

  1Pe 4.10; Tt 3.7; 2Tm 3.16-17; At 20.20-21; At 20.27; 2Co 2.17; 2Co 4.1-2; 2Tm 2.15 
 
2- - O que se exige dos ministros( mordomos) FIDELIDADE   
     1Co 4.2; 1Co 4.17; 1 Co 7.25; Cl 1.7; Cl 4.7; Mt 24.45-46 
 
3  - Como é a avaliação dos Ministros? 1 Co 4.3-4 
     3.1 Outros 2Co 3.18 
     3.2 . Eu mesmo 1Co 4.4; 2Co 1.12; 1Co 10.12; 2Tm 2.15 
     3.3  Deus 1 Co 4.5; Mt 10.41; 1Co 10.31 
 
Conclusão :  
 

06  O dever masculino do ágape 
     TEXTO: Ef 5. 25-28 PRELETOR: Fernando Leite em 21/10/09 
 
 

Introdução:  A – Do que ela mais precisa? 
             B – Precisamos de uma referência  

                      C_ Priorizar o casamento  
                    D – Prioridade de caráter  

 
I – Características do amor Rm 5.8 
      A – O que ele não é: / B – O que ele é?  
 
II - Em que consiste este amor? 1Ts 2.7; 1Pe 3.7 
        A – Provisão / B – Proteção / C – Honra  
 
III - Você comunica o amor através... Pv 18.13; Pv 15.33; Pv 19.18 
        A – Do seu ouvir    / B – Do seu falar /     C – Das suas ações  
 
Conclusão : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Do que sua esposa mais precisa? 
Série: Vida a dois Mensagem 02  Texto: Ef 5. 25-28     Fernando Leite  13/05/2001 
 

Introdução ☺ esquema do preletor  

A – Do que ela mais precisa? 
1. Presença ou dinheiro? Senso crítico ou acolhimento? Boca ou ombro? 

2. Precisa de líder em amor, em padrão de caráter, investidor no bem estar da família, em 

perdoar, em não se deixar magoar com ofensas, em solucionar problemas com 

sabedoria.  

3. Precisa de homem que encarne Deus na terra, mais especificamente, na sua casa. Deus 

de amor, graça, bondade, generosidade 

4. Precisa de H. seguro, não seja levado por instabilidade do ambiente ou dela. H. que viva 

com a postura de construtor de algo maior. 

5. Disposto a aprender sobre elas e si. Pergunte a ela. 
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B – Precisamos de uma referência 
1. Difícil aprender sem ver. Pais  separados ou ausentes : referencial distorcido 

2. Convivem com amigos que tratam suas esposas assim, logo, este é o jeito de fazer. 

3. Note que o texto diz para amar como Cristo amou. Deus deve ser nossa referência.  

- Ser amado nos ajuda a descobrir como amar. 

4. Investimento na comunhão com Deus. 

C   Priorizar o casamento  
1. ??? Já viveu? Não tenha descido do carro, mas pensou, ou não entrou. 

2. Pensando especificamente em satisfazer esposas, o que fazer ? / ?Esse cara foi perfeito! 

3. Na floresta com pouco cartucho, em que você usaria? - Não seria em garrafa, nem algo 

importante à sobrevivência. Que horror ! Onde você quer chegar?  

Não estou sugerindo homicídio como solução ao casamento. Só priorização. 

4. Pergunte a ela: Se você pudesse ter uma única coisa ou atitude de seu marido, o que 

seria?  

- o que pensa que ela diria ? Precisa saber como uma mulher pensa. 

5. Pensar como mulher pensa. ‘O que as mulheres pensam’ Distinções( ver Adendo)  

6. Resposta simples: Necessidade feminina n.o 1: Ser amada. 

7. Se a resposta for outra, isto é por que o relacionamento está tão deteriorado,  

- que se contenta com o mínimo. Não ofender ...na frente dos outros / NUNCA 

8. Como expressar eficientemente o amor? 

- Muitos são os que dizem amar suas esposas, mas que não o 

comunicam.  

D – Prioridade de caráter 
 

1. Deus nos dá um mandamento que é uma dica. Ef 5. 25 

      2. Ser bem-sucedido é importante, mas não se compara à realização de ser o marido que 

sua esposa precisa!. Uma mulher precisa saber e se sentir ser amada: a mais amada, a 

única amada. 

      3. Prioridade nela, já que amor é altruísta Ef 5. 25 ☺ 1Pedro 3.7  

      4. Maior investimento que um homem pode fazer para si mesmo. Ef 5.28. 

         > SER tratado como um rei requer tratar a esposa como a rainha: tem retorno. 
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I – Características do amor 
 

A – O QUE ELE NÃO É: 

Não se trata de sentimento ‘Cheio de amor por causa do modo que ela me trata’.  

                                               Não é o que está sendo tratado. Outra palavra. 

                                               Obs: Li num livro: ‘gosto porque... e amo apesar de...’ 

Não é opcional Se Deus deu uma ordem, não cumprir é problema com Ele.  

                             Orações são interrompidas. 

Não é automático Se fosse algo que flui naturalmente, a ordem seria desnecessária. 

B – O QUE ELE É?   
 

Baseado no caráter de Deus – Como Cristo fez, e isto é altruísta. 

                                                  - Busca apresentá-la com glória. 27 

Pró ativo Não depende do que é visto no outro,  

                  mas se antecipa ao outro e seus méritos. Rm 5.8. 

Consciente Ouço ordem, analiso referência, ponho em prática. 

II – Em que consiste este amor? 
A – PROVISÃO   

1. Como cada um alimenta o próprio corpo, maridos devem alimentar suas próprias 

esposas. 

2. Outro uso em 6.4. Criar é cuidar para que chegue à maturidade. Assim fazemos em 

nossos filhos para que cresçam. 

3. Devemos pautar nosso relacionamento como um contínuo investimento de levar nossas 

esposas ao crescimento. 

4. Não podemos encarar o relacionamento como uma competição, mas como uma 

cooperação. Deus nos ama assim. 

5. Maridos são responsáveis pelo aperfeiçoamento de suas esposas. Lamentar seus 

defeitos é ignorar seu papel. 

B – PROTEÇÃO   

1. Como cuidamos de nosso corpo, devemos cuidar da esposa.  

2. Esta palavra, empregada em 1Ts 2.7, manifesta o cuidado carinhoso e caloroso de uma 

mãe.  
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3. Uma mãe cuida de seu filho, acima do cuidado que tem por si mesma. Quantas histórias 

de mãe se sacrificando por seus filhos. 

4. Evidência da divindade de Jesus. Psicologia da maternidade. 

5. Maridos protegem suas mulheres. Eles não significam ameaças, mas proteção. 

C – HONRA   1Pe 3.7 

1. Idéia de honra, valor, preciosidade. Já se sentiu envergonhado pela forma como alguém 

lhe tratou? 

2. Será que sua esposa se sente honrada nas diversas situações que vive com você? Na 

forma que fala com ela? Que a ouve? Na forma como da valor à opinião dela? 

III – Você comunica o amor através... 
A – DO SEU OUVIR. 

Ouvir - Você a ouve bem ou distrai-se quando está falando. Pv 18.13. 

Não polarizar em particulares ‘Você nunca faz isso’ 

Repreensão Aceita ser corrigido. Pv 15.33 Precisa de maturidade. 

Consideração Considera sentimento, opinião, idéia para decisão. Lv 19.18 

Intimidade Pode revelar-se em intimidade sem ouvir críticas e sermões. 

Reconhecimento Admite que está errado ou fica em silêncio ou ataca. 

Calar Censurar sem dar oportunidade de se explicar Pv 18.13 

B – DO SEU FALAR 
 

Elogio Elogia regularmente na frente de outros ou zomba de fraquezas. 

Encorajamento Alcançar seu potencial ou comenta sarcasticamente. 

Consolo Repreende quando precisa consolo. Sem tato com defeitos, não tolerar falhas. 

Aceita como é sem apresentar planos de mudança. 

Quebrar promessa fazendo-se mentiroso. 

Compartilhar suas fraquezas e decepções? Verdadeira comunhão 

Insulto mesmo na frente de outros. Agir rude ou violentamente. Exigir que se submeta. ‘Isso 

é bobagem’, ‘Ignorância’,  
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C – DAS SUAS AÇÕES 
 

Atenção Ignora. (Cachorro, TV, Jantar: ‘tá pronto?) Gosta de estar com ela em diversas 

experiências. Dá atenção a ela junto com outros. Filia-se a entidades que a excluam. 

Finanças Endividar família e a expor a credores. Fazê-la sentir-se culpada 

Comparação Comparar com outras. Única e mais amada. 

Família Desrespeitoso com sua família 

Cuidado pessoal Relaxo e pouco asseio em casa 

Afeição Mostrar afeição em público, abraçá-la. 

Conclusão:    

Adendo: Distinções entre homens e mulheres  # consta por ser parte do esquema enviado 

                                                                                    mas ☺  não consideraria  esta parte.  

Elas dizem:   Somos o mais belo sexo ! Somos mais sensíveis. Temos um dia internacional  

Todo homem já apanhou de uma mulher (nem que tenha sido da mãe). 

Se matarmos alguém , e provarmos que foi na TPM, é atenuante.  

Nossa inteligência é compatível com a de qualquer homem. Nosso cérebro dá conta do mesmo 

serviço, mesmo com 6 bilhões de neurônios a menos (ou seja , são mais eficientes).  

Somos capazes de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo.  

Sempre sabemos onde estão as meias.  

Mulher de presidente é primeira-dama; marido de presidenta é um zero a esquerda.  

- Se casadas com o herdeiro do trono, seremos rainhas;  

- se um homem casa com a herdeira do trono será o marido da rainha. 

Somos a estrela no casamento. Somos nós que somos carregadas na noite de núpcias.  

Somos nós que decidimos quanto à reprodução. Sentimos o bebê mexendo.  

Sempre estamos presentes no nascimento dos filhos. Temos 4 meses de licença maternidade.  

Amamentamos e as crianças sempre dizem 'mamãe' primeiro. 

Não pagamos a conta. No máximo rachamos. Temos prioridades em botes salva-vidas. 

 Não investigamos barulhos suspeitos à noite. Vivemos mais.  

Somos mais resistentes à dor e a infecções.Temos menos problemas cardíacos.  

Suamos menos.E por último, fazemos( quase)  tudo o que um homem faz, e de salto alto  ! 

Entretanto, no fundo, no fundo, eles acabam se tornando imprescindíveis em nosso coração!  

 

07   O dever feminino do philos 
   TEXTO: Gn 2.18-25                              PRELETOR: Fernando Leite em 19/10/09 

 
Introdução : A – Você decide!  
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                   B – De volta as origens Gn 2.18-25 
 
I – Criada para ser companheira  

A – Vida Tt 2.4  
B – Propósito Ef 5.22; 1 Pe 3.1-6  
C – Prazer sexual Pv 5.15-19 

 
II - Como devem as mulheres se portar? 1Pe 3.1-6 

A – Confiantes no que Deus pode fazer  
B – Mansidão e tranqüilidade 
C – Bondade  

 
III - Aplicação prática 1Co 7.5 

Reclamação 1 / Reclamação 2 / Reclamação 3 / Reclamação 4 
 

Conclusão :  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Do que seu marido mais precisa? 
Série: Vida a dois Mensagem 03 Texto: Gn 2.18-25  Fernando Leite 20/05/2001 

Introdução ☺☺☺☺ esquema do preletor 

A – VOCÊ DECIDE!  

1. Ela vai telefonar para ele durante a semana? Você decide. S/N 

2. Possível, gerada por H/M. Importa é se há vulnerabilidade ou não. 

3. Fidelidade masculina é responsabili/ da mulher, é do homem. Não sejamos, porém, 

exclusivistas. Cachorro com fome come até sabão. 

4. Você participa da decisão do final da história através do ambiente e clima que 

estabelece no relacionamento.  

5. Quase sempre, antes de ser vítima, se é cúmplice. Por esta razão eu digo que você 

decide como será seu relacionamento. 

6. Hoje quero falar às mulheres, em favor de homens. Competição? Homem brincou 

se referindo a hoje, após o encontro da semana passada, dizendo que não poderia 

perder por ser a ‘revanche’. 

B – DE VOLTA ÀS ORIGENS. 

1. Como parte da compreensão de uma situação, precisamos voltar às origens. Como 

foi no começo? Qual a razão de existir? 

2. Ler  Gn 2.18-25 

3. Homem estava só 18, e isto não era bom. Deus e o homem.  
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4. Havia outros seres, inclusive cachorro, melhor amigo do homem, mas não era 

idôneo 20. Não faça de seu cão, seu melhor amigo. 

5. Alguém oposta, correspondente, auxiliar, socorro, amparo. Redução da mulher? 

(21X, 2m, 3 geral, 16 Deus)  

6. O que fazer para que seu marido tenha em você o melhor amigo? 

I – Criada para ser companheira  
 
A – VIDA  
 

1. Homem criado para andar em casal, para se completarem. 

2. Criados mesma ocasião, com defasagem (c. 2 é detalhe), 1Tm 2.13. 

3. Esposa criada para ser a amiga, a melhor. 24. 4.a recl mais comum é seu 

relacionamento com sua família. H. tem que deixar pai e mãe... 

4. Adão: ‘Esta afinal... 23. Alegria e alívio nas palavras. Nada se compara ao 

relacionamento íntimo com a mulher a quem ama. 

5. Por isso é que Paulo ordena às mulheres Tt 2.4. 

6. Reclamação a respeito, mas esta é uma responsabilidade feminina.  

B – PROPÓSITO 
1. O homem que foi colocado no jardim tinha propósito 2.15. Ele tinha função 

designada por Deus, no caso, cuidar do jardim. 

2. Posta no jardim, como sua auxiliadora no propósito divino. 

3. A função que Deus dera ao homem era também propósito dela. 

4. Sentido da orientação de Paulo e Pedro Ef 5.22; 1Pe 3.1-6. 

5. Sub+missão cria unidade de propósito. Não são duas pessoas com objetivos de 

vida distintos, mas com objetivos comuns. 

6. Estão disputando ou estão investindo neles? Opiniões diferentes, mas convívio, se 

necessário, abrir mão pela preservação da unidade.  

C – Prazer sexual 
1. Sexualidade gera grandes tensões entre casais.  

2. Maioria, solicitação de marido aborrece esposa. Razão para não satisfazer a 

necessidade do marido é motivo de piadas. Ilustr 1. 
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3. Além de se unir, o casal se torna uma só carne 24. Isto acontece em processo, e se 

dá principalmente via sexo. 

4. Através do relacionamento sexual criativo e prazeroso a ambos, necessidades 

emocionais e físicas são tratadas.  

5. Ambos feitos diferentes, um para outro. Na prática sexual há unidade, se tornam 

uma só carne. 

6. Pv 5.15-19: Bebe da tua 15, 18; Não deixá-la insatisfeita para outros 16-17; Para 

ocorrer sempre e em abundância 19; fonte de alegria 18. 

 

II – Como devem as mulheres se portar?  1Pe 3.1-6 
A – Confiantes no que Deus pode fazer 

1. Não há casos perdidos 1. Deus pode transformá-lo em um temente a Deus e 

conseqüentemente um grande marido. Têm relação? 

2. Pesq: ações e atitudes da esposa que mais atrapalham e interferem no 

relacionamento e amor. 23% ganhou negativismo e murmuração. 

3. Você quer afastar seu marido? Reclame, murmure, seja negativa. Santas mulheres 

esperavam em Deus 5. 

4. Você deve tratar com seu marido seriamente seus temores. Não confunda com 

reclamação e negativismo como estilo de vida. 

5. Coragem é algo que alegra um homem, vocês podem ser assim através da sua 

confiança no Senhor. 

B – Mansidão e tranqüilidade 
1. Focar no erro: Ler, amor, firme, desenvolver, esperto. Foca no erro. 

2. Nos relacionamento é assim. Forma de dirigir, de trabalhar, etc. 

3. Características e boas qualidades vistas negativamente. Cauteloso e atento a 

detalhe, por lento; tolerante, fácil de lidar por descuidado; cuidadoso por

 exigente; pacífico, amável por não sabe dizer não; comunicativo por fala 

demais; determinado, agressivo por atrevido 

4. Um marido dedicado e a esposa chamando de ignorante. 

5. Elogio e gratidão são parte da vida. Não leve seu marido na base da cobrança. 

Nenhum relacionamento perdura. 1Pe 3.4. 
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C – BONDADE 
1. Quando se submete, certamente isto pode trazer uma dose de insegurança. Saber 

quem lidera, dá confiança. ‘Agente decidiu..’ 

2. Sara se submeteu a seu marido, ao invés de ficar discutindo com ele e gerando 

tensão. 6 Sara lhe fazia o bem, não temendo perturbação. 

3. Não tenha o temor de se expor fazendo o bem, mesmo quando seu marido discorda 

de você. Aja bondosamente. 

 

III – Aplicação prática 
 
Reclamação 1    Relacionamento com família  

1. Maridos novos se sentem incomodados com isso. 13% das recl.  

2. Mulheres não rompe o relacionamento de dependência e neste caso, quero dizer 

que uma tremenda bênção está em viverem sem interferência, apoio e críticas. 

‘Vou para a casa da minha mãe’. 

3. Insegurança. Não sabe se está mais com ele ou com sua família. Ele percebe 

quando tira férias e visita mãe, pouca atenção dá a ele. 

4. Descanse e distensione, ele é sua família e prioridade. 

5. Comunique isto através da divisão de seu tempo e dedicação. 

6. Quando entender, vai te apoiar a ajudar.  

Reclamação 2    Relacionamento sexual 

1. Diferença do homem e da mulher quanto a sexo, são as maiores alegrias de um 
casal, mas constituem a 3/2.a reclamação. 

2. M estimulada, atraída por toque, palavra e personalidade, H pelo visual. Cuidem-se! 

Pedro não está falando contra 3. Bob, camisola.. 

3. Sexo, a reclamação n 3, se confunde com a 2. Se ocupa demais em atividades 

diversas, não tendo disposição. Mulheres, refaçam a sua agenda. Dor de cabeça, 

cansaço, meninos estão acordados, etc, só pedem que você administre melhor 

seu tempo e prioridades. 

4. Note a importância, sempre e embriagues em Pv 6. e olhe a advertência de Paulo, 

que ou era solteiro ou viúvo 1Co 7.5. 
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5. Não use a tática de punir por abstinência. Não use da proposta santa de orar para 

não ter sexo. Sexo foi criado por Deus. 

Reclamação 3   Muitas atividades 

1. Não há disposição para sair, não há disposição para algo novo, não há disposição 

para ficar acordada. 

2. Considerar o vestir, seu corpo, suas atitudes, sua reclamação, sua disposição, seu 

elogio.... 

3. Melhor não ter tanta penetração no merc de trabalho, bem valorizada pela 

sociedade indiferente a Deus e alegrar marido e Deus. 

4. Melhor deixar coisas que seu marido não dá tanto valor, mas... 

Reclamação 4    Negativismo 

1. Compõe-se de temores pelo futuro, pelo novo; baixa auto-estima; murmuração, 

crítica. 

2. Temor e crítica precisa ser considerada, não através de constante e inoportunas 

colocações que vai resolve-las. Converse seriamente.  

3. Atitude crítica precisa ser substituída por elogio. 

4. Não se contamine, nem ao clima com atitude de reclamar e queixa.  

CONCLUSÃO: 

1. Com o criar de um ambiente impróprio por suas atitudes, a mulher pode 

inicialmente gerar Brigas, irritação, mau humor, resignação. 

2. Processo que deixa seu marido carente e vulnerável. A situação que vimos na peça 

apresentada é pesada? Certamente é, mas real 

3. Como esposas, vocês não têm o direito de dar pouca importância às necessidades 

e agrado de seus maridos. Representantes de Deus com a prioridade ajudá-los a 

serem o que Deus quer que sejam.  

4. Sua profissão, seus estudos, etc, não podem estar acima do que Deus quer fazer 

em suas vidas. 

5. Relacionamento deve ser estabelecido em sujeição ao Senhor. 

6. Você deve se perguntar com vistas a aumentar tempo e qualidade: 

a. Por que meu marido desejaria gastar mais tempo comigo? 
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b. Eu mesmo gostaria de passar mais tempo comigo? 

c. O que posso fazer para tornar-me ais atraente? 

d. O que posso fazer para tornar-me ais atraente para ele? 

e. Como tornar-me mais atraente do que outros interesses dele? 

7. Isso terá implicações em sua vida e na vida de seus filhos. # 

~~~~~~ 

08    Liderança em crise 
           TEXTO: Atos 20.25-38        PRELETOR: Fernando Leite em 22/10/09 

 
Introdução  
 
1º Traço: Desperta confiança At 27.1-3, 42-44 
 
2ª Traço: Toma iniciativa At 27.9-10, 31, 33 
 
3º Traço: Tem discernimento At 27.21, 30-31 
 
4º Traço: Fala com autoridade At 27.27-32, 34-35 
 
5º Traço: Encorajador At 27.22, 25-26, 34 
 
6º Traço: Comprometido com absolutos At 27. 30-31 
 
7º Traço: Exemplo At 27.35-36  

 

Conclusão: Para quem é isso?  At 20.28   At 20.33-34   Hb 13.5    At 20.35-38 –x- 

 

 09     Prioridades de um pastor 
  TEXTO: Atos 20.25-38       PRELETOR: Fernando Leite em 22/10/09 

Introdução Mt 15.14; Mt 9.36; Tg 3.1; At 20.25-27 

 

1ª Prioridade: Cuidar de si mesmo 
                         At 20.28; 1Tm 4.16; 2Tm 2.20-21; 2Co 1.12 

 
2ª Prioridade: Pastorear o rebanho At 20.28; 1Pe 5.4; 1Pe 5.2-3;  

                          At 20.28; Hb 13.17; 1Ts 5.12-13; 1Co 4.2; 1Pe 1.18-19 

 

3ª Prioridade: Guardar o rebanho At 20.29; Mt 7.15; At 20.30-31 

 

4ª Prioridade: Estudar e orar  
                         At 6.4; At 20.32; 2Tm 3.16-17; 1Tm 5.17RA  

Conclusão  
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10   CAMINHO DA EXCELÊNCIA   
              TEXTO:   1Co 13    PRELETOR: Fernando Leite em 20/10/09  

Introdução 1Co 1.5 
 

I – Hipótese 
1Co 12.31; 1 Co 13.1-3; Pv 7.18; Tt 2.4; 1Jo 4.16; 1 Co 13.4-7 

 
II - Reação às ofensas Sl 32.1-2 

 
III - Reação às qualidades  Pv 27.4; Pv 27.2; Pv 11.2;  
                                           Jo 1.27; Jo 3.30 

 
IV – Tratamento Mt 11.30; Mc 10.45 

 
V – Ética 2 Jo 6 

 
VI – Sempre Pv 10.12   -x-   

Conclusão: 1 Co 13.8-13  

~~~~~~~~~~~~~~ 

O caminho da excelência  2 

Série: 1 Coríntios Mensagem: 30 Texto: 1Co 13       Pr: Fernando Leite em 05 – 12 – 2004  

Introdução  #  esquema do preletor   

Passagem de alto valor literário,e muito usada fora de seu contexto: Músicas, Casamentos  

Enquanto Deus tira pessoas do mundo e as coloca na igreja,  

o Diabo coloca o mundo dentro da igreja. 

Sabedoria de Cristo X retórica 

Juizes X Irmão contra irmão no tribunal 

Ceia e ágape X divisão 

Ortodoxia X vida 

Dons X Campo de disputa 

Pois nele ( em Jesus) vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, 

- em toda palavra e em todo conhecimento, 1Co 1.5 

Ambiente e tensão do assunto de dons que Paulo abre um parêntesis:  

Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente.1Co 12.31 

Dons e vida no corpo de Cristo é fantástico, 

- mas sem o fundamental AMOR nada vale 



20 

 

‘ Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino 

que ressoa ou como o prato que retine.Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os 

mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver 

amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo 

para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Dons – línguas dos homens e dos 

anjos , profecia, sabedoria, conhecimento, fé 

Generosidade – Assistir regularmente aos pobres 

Martírio – créditos especiais diante de Deus 

Imaginem : o máximo, a utopia, a maior glória , sem amor VALE nada 

Definição de amor:  

O que pensamos?   É Sentimento voluntário, ou paixão ?  

  É ATITUDES  

i) Eros = romantismo, sentimento acerca de alguém:  Venha, vamos embriagar-nos de carícias  

               até o amanhecer; - gozemos as delícias do amor! Pv 7.18 

ii) Philos = amizade, empatia, afinidade ... orientar as mais jovens a 

                    amarem seus maridos e seus filhos, Tt 2.4 

Ágape, palavra rara – caráter de Deus e  ☺☺☺☺ que Deus  quer formar no seu filho através das 

circunstâncias da vida ( Rm 8.28-29)  Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e 

confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em 

Deus, e Deus nele. 1Jo 4.16  

Não tem propósito de definir tecnicamente, mas apresentar o espectro: 1 Co 13. 4-74 O amor é 

paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 5 Não maltrata, não 

procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 6 O amor não se alegra com 

a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

Paciente 4 Aristóteles – Longo sofrimento, longanimidade, não retalha. Ex. de Estevão. 

Retaliação era virtude no mundo pagão antigo.Marca de grandes imperadores e conquistadores  

Não se ira facilmente 5 Indignação saudável – motivo não egoísta J. Edwards Rápido na ira = 

bomba atômica. 

Não guarda rancor 5 Erros e diferenças sempre haverá / Não ‘contabiliza’ o erro contra, mas 

perdoa.  

1 Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados 

apagados!  

2 Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia! 

Sl 32 
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Mt 18 - Relembrar esquecer 

Não inveja 4 : Ter o que outro tem, ou não tenha o que não tenho 

> Mãe que dormiu e matou seu filho, e quis o da outra – Salomão / 

Caim e Abel, Jonatas com Davi, Paulo na prisão, 

O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Pv 27.4 

 

Não se vangloria 4 Esnobar para causar inveja, tem, fez, viveu  

Jesus se humilhou  

Que outros façam elogios a você, não sua própria boca; outras pessoas, não seus próprios 

lábios Pv 27.2 

Não focalize o seu prestígio, sua evidência 

Não se orgulha 4 Sentimento de superioridade (cantora clássica)  

Faça a pessoa certa crescer. 

Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria,. Pv 11.2 / 

Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas 

sandálias'Jo 1.27 / É necessário que ele cresça e que eu diminua. Jo 3.30

Bondoso 4 Útil, serve,meu jugo é suave e o meu fardo é leve” Mt 11.30 Andar a segunda milha 

Não maltrata 5 Agir graciosamente, polidamente  

Não procura seus interesses 5 Se curar o egoísmo, você replantou o jardim do Edem. 

Viúva com motorista que levava flores ao cemitério. 

‘o Filho...veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”. Mc 

10.45 

Não se alegra com a injustiça 6 Seja honesto e esperto / Não sacrifica a verdade e a justiça .  

Não ter prazer com o que não é correto, como fofoca, erro, mesmo que não seja contra si.  

Se alegra com a verdade 6 Não ser parcial Acerca do que for, mas a de Deus.  

Não mantém a mentira, repreende, disciplina  

E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos...  

que andeis nesse amor. 2Jo 6 

Tudo sofre 7 – Cobrir, apoiar, proteger ( Família corta careca)  

Não ao pecado, mas SIM ao pecador : Cromwell e a noiva 

O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.   Pv 10.12 
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Tudo crê 7 Benefício da dúvida, sem cinismo, Amigos de Jó que desconfiaram.  

Inocente até que se prove o contrário. 

Tudo espera 7 Fracassos existem, mas não podemos ver como final  

- Esperança fraca, enfraquece o amor 

Tudo suporta 7 Termo militar para manter uma posição vital a qualquer custo 

Estevão ficou firme apesar da hostilidade. Firme apesar da hostilidade, e reprovação.  

Se não tem força, vai reagir negativamente. Precisa ser macho! 

Conclusão: Dons são importantes ao Corpo de Cristo, mas são temporários. 

8 O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o 

conhecimento passará. 9 Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos;  

Profecia e conhecimento desaparecer /passar = katargeo = reduzir até inatividade, 

abolir; tornados inoperantes – Verbo passivo = algo ou alguém causará este fim 

Línguas cessar = pauo = parar, vir ao fim /  

Voz média = auto-causativo, isto é, para por si mesmo=bateria. 

Anuncio de que os dons de profecia, conhecimento e línguas teriam seu fim. Acabaram 

Sinal autenticador como em poucos períodos. 

- Língua era um sinal para os incrédulos 

Não era fundamental para edificação / Confirmou a doutrina dos apóstolos 

Só apareceu nos primeiros livros e momentos do NT 

Pais da igreja testemunharam seu fim, reconhecendo que havia acontecido nos 

primeiros anos da igreja – exceção aos montanistas 

Por 18 sec nada se falou de línguas na igreja 

O perfeito vem 

10 quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 

Sentidos ventilados: Escrituras, arrebatamento, segunda vinda, estado eterno = 

completa santidade Imperfeição desaparece  

Perfeita maturidade / Conhecimento pleno / Face a face 

11 Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava 

como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 12 

Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos 

face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma 

como sou plenamente conhecido. 

Paulo está enfatizando: Dons passam / Até mesmo fé e esperança passam 
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Amor estará presente pela eternidade 

13 Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor.  

                   O maior deles, porém, é o amor.  

- Brigando ou reclamando por dons, posições, coisas passageiras, etc.?? ?  

> Existe em que investir pela eternidade = amor.#  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fim da Rv JUVEP 

                LIDERES        

 


