REVISÃO – ENSINAR
CASOS DE IGREJA
A revisão será em dupla, pessoa 1, 2 e 3.
Irei abordar um caso aqui e você terá que aconselhar a pessoa
mediante ao que você aprendeu na aula de vida com propósitos no
propósito 3° Ensinar, as outras duas pessoas, irão dizer se
concordam ou não concordam com o que você falou.
1° Caso: Uma jovem com pouco tempo de igreja, procura o
líder, dizendo que está cansado de esperar, que o mesmo quer
crescer espiritualmente e pergunta se tem alguns atalhos que
o líder pode lhe indicar?
Resposta:
- Não existem atalhos para o crescimento. A bíblia compara o
crescimento a uma edificação. Edificações devem ser construídas
com uma base forte e sólida, para que consigam alcançar altura,
se a edificação cresce sem base, em algum momento vai cair.
- O crescimento é um processo lento, não é instantâneo, nem
automático, é um desenvolvimento que durará pelo resto da sua
vida, nossa preocupação não deve ser em crescer rapidamente,
mas sim crescermos mediante a vontade de Deus.
“Eu quero ser, Senhor amado
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebre a minha vida e faça de novo
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo
Um vaso novo”
2°Caso: Um homem fala que está buscando crescer e se
tornar cada vez mais parecido com Deus, porém diz que é
muito ocupado para a leitura da palavra e quando tenta tem
algumas passagens que ele não compreende e pergunta se
teria outra de forma de crescimento?
Não podemos ser ocupados demais para a palavra de Deus, para
ser um saudável discípulo de Jesus e nos tornamos cada vez mais
parecidos com eles, alimentar-se da Palavra de Deus deve ser a

primeira prioridade.
Não basta acreditar na Bíblia; ele deve preencher minha mente
com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com
a verdade.
Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o
fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: ...
Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele
cresçam para a salvação. (1 Pe 2:2)
Em relação a dificuldade, somos diversos, alguns terão mais
facilidade outra mais dificuldade, isso devido a educação básico e
outros fatores, mas devemos buscar uma técnica que possa ajudalo, quem sabe levar uma versão mais fácil (NVT, VIVA, MSG), tirar
dúvidas com o seu líder, ler ao lado de um dicionário ou até pegar
um comentário bíblico que irá o auxiliar na sua leitura.
3°Caso: Um casal, procura ajuda, bastante triste contam a ele,
que descobriram uma doença após a esposa passar uma
bateria de exames, eles não sabem o que fazer e perguntam
por que isso aconteceu logo com eles? a provação nos faz
crescer, acostume-se
Deus usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter, o
casal está passando por uma provação, lembra do que diz a
palavra:
Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês
para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo
(1 Pedro 4:12)
Alguns novos convertidos quando começam a caminhada falam
que agora que estão com cristo estão sofrendo, uma palavra de
amor para eles: “acostume-se”, por que Deus está trabalhando na
sua vida.
Pedro no começo da sua carta fala sobre a provações:
Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece
para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais
valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo,

é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus
Cristo for revelado.
1 Pedro 1:6-7
-Pedro compara nossa fé ao ouro que precisa passar pelo fogo
para ser purificado, quando o ouro é purificado vai se tornando
mais belo, vai se mais valioso
-As provações, as lutas surgem como fogo na nossa vida e essa
provação vai purificando a nossa vida, vai nos fazendo crescer, vai
nos ensinando.
Ex: Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: “Como você sabe
que a prata é pura? ”. Ele respondeu: “Quando vejo meu reflexo
nela”. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas
podem ver o reflexo de Jesus em você.
“A provação é uma dádiva de Deus para nós, para que possamos
crescer espiritualmente e nos tornar mais parecido com ele”
4°Caso: O líder de GA chama o homem, falando que sua
esposa tem reclamado do mesmo, falou que ele não a tratava
bem, que era ignorante, o homem fica em choque e não aceita
o que líder fala.Uma das formas que crescemos é que precisamos
humildemente encarar a verdade sobre nós.
- O nosso crescimento é um processo, esse caso nos mostra
alguém que tem medo de humildemente encarar a verdade sobre
ele, existe muito orgulho. O medo de encarar os seus defeitos o
aprisiona e ele não aceita aquilo que necessita mudar.
- Devemos mostrar que o mesmo necessita encarar a verdade, sua
esposa está chateada, pode até está magoada, o mesmo caso
tenha recebido o espirito santo na sua vida, necessita se despir do
velho homem, dos velhos padrões, das velhas práticas e ser um
marido mais amoroso e tratar a sua esposa como Pedro fala:
Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com
suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e
co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam
interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3:7

5°Caso:Uma mulher pede ajuda em relação aos seus velhos
hábitos, a mesma diz que acha que nunca conseguirá se livrar
daquilo e está pensando até em sair da igreja, já que sempre
está oscilando
- Hábitos levam tempo para se desenvolver, mas ela deve
desenvolver certos conceitos na sua vida.
- O primeiro é não se apressar, entender que tudo tem um tempo,
mas aos poucos necessita caminhar para a mudança.
- O segundo é crer que Deus está operando em sua vida, mesmo
quando você não o sente
- O terceiro é manter um caderno diário com as lições aprendidas,
até com aquilo que ela infelizmente falhou naquele hábito.
- O quarto é ser paciente, o crescimento é um processo.
- O quinto é não desanimar, entendo que Deus está operando na
vida dela.
Essa é a revisão do 3° propósito –
Ensinar, edificar, ou seja ser parecido com cristo.
Que na loucura e na rotina dos nossos dias, possamos fazer
uma simples pergunta que mudará tudo: “O que Jesus Faria?”

Toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos equipa com o que
precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é
O SEU TIPE.

 TODO CRENTE RECEBE TALENTOS.
 TALENTOS É TUDO O QUE RECEBE PARA CUMPRIR SUA MISSÃO.
 PARÁBOLA DOS TALENTOS.

 Seus TALENTOS não foram concedidos para seu benefício próprio, mas para
o benefício dos outros, da mesma forma que outras pessoas receberam
TALENTOS para seu benefício.
VC JÁ SABE QUAIS SÃO OS SEUS TALENTOS?

 Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você nasceu.

PALAVRAS, MECÂNICA, ATLETISMO, MATEMÁTICA.

 Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é: “Eu
simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer”. Isso é ridículo.
 Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas,
desconhecidas e ociosas, que estão latentes dentro de você.
 Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de quinhentas a
setecentas capacidades e habilidades — muito mais do que você imagina.
 Aqui estão apenas algumas mencionadas nas Escrituras: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de
navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho,
embalsamamento, bordados, gravação, agricultura, pesca, jardinagem,

liderança, gerenciamento, serviços de alvenaria, composição, produção de
armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidade com
maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, atividades militares,
alfaiataria, ensino, literatura e poesia.
 Deus dá a algumas pessoas a habilidade de ganhar muito dinheiro. Moisés
disse aos israelitas:

Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de
produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme
hoje se vê. (Dt 8:18)
 Pessoas com essa capacidade são boas em fazer os negócios crescerem,
fechar acordos ou vendas e obter lucro. Se você possui habilidade para os
negócios, deve usá-la para a glória de Deus.
 Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar bem, não esperará que você
seja cantor de ópera. Deus jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma
tarefa para a qual você não tem talento.

 O que você ama fazer?
 O QUE TE INTERESSA?

SE NÃO FOR CONTRA A VONTADE DE DEUS PROVAVELMENTE DEVERIA
ESTAR SERVINDO AÍ.
 Não ignore seus interesses. Imagine como eles podem ser usados para a glória
de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas.
 A Bíblia nos manda continuamente servir ao Senhor com todo o [...] coração.

DEUS QUER QUE VOCÊ O SIRVA APAIXONADAMENTE, E
NÃO POR OBRIGAÇÃO.
 Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal
revelador é o entusiasmo.

 DEUS criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de
personalidade.
 Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de
rotina e as que gostam de variar. Fez algumas pessoas “racionais” e outras
“emocionais”.
 A Bíblia nos dá um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de
personalidades. Pedro era sangüíneo. Paulo era colérico. Jeremias era
melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os doze
discípulos, fica fácil entender por que algumas vezes houve conflitos
interpessoais.
 Não existe temperamento “certo” ou “errado” para o ministério. Todos os tipos
de personalidades são necessárias para equilibrar a igreja e lhe dar sabor.
 O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos todos apenas baunilha.
Felizmente, as pessoas vêm em VÁRIOS sabores.

 Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas
além de seu controle. Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação.
Você deve examinar ao menos seis tipos ou áreas de experiências de seu
passado:

O que você aprendeu sendo criado por sua família?

Quais eram suas matérias favoritas na escola?

Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais gostou de
trabalhar?

Qual foi sua época mais significativa com Deus?

Como você serviu a Deus no passado?

Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu?

 A Nova Igreja Batista foi chamada para uma missão.
 Deus sorriu para esta igreja e a equipou com uma das melhores equipes de

ministério do país.

 Temos líderes e liderados treinados e capazes.
o Dança 1 e 2 – fantoches – pantomima – jovens na lata – Dança do

adolegal – coral – teatro. (recepção) (além de diversos ministérios de
apoio tais como: recepção, integração, cantina, estacionamento, anfitriões,
etc.

 Se você se considera membro desta igreja, você também DEVE TER um

ministério.
o Talvez não seja direto, mas com certeza você também foi chamado para
esta missão.
o Deus poderia dar esta benção para qualquer igreja mas nos escolheu.
 Então você precisa se sentir comissionado, escalado, convocado,
alistado para esta grande guerra.
 Você também é um servo de Jesus!

 Assim, já que todos somos servos, vamos ver cinco marcas do servo de Jesus!

o Jesus é teu Senhor realmente?
o Há muita gente confundindo o que é ser cristão.
 Ser cristão não é ser servido, é servir.
 Ser cristão é ser escravo de Cristo para o que der e vier.
 1 Cor. 7.22 Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo

Senhor, é liberto e pertence ao Senhor; semelhantemente,
aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo.

OS SERVOS PENSAM COMO ADMINISTRADORES, NÃO COMO DONOS.

o A igreja mistura gente de todas as idades, de todas as classes sociais, mas

todos são iguais e estão prontos para servir em tudo.
o No ministério todos são iguais mesmo que alguns tenham tarefas maiores
que outros.
o Deputados, médicos renomados.....
 TIAGO, SERVO DE JESUS...

João 13.1-17 – Jesus deu o maior exemplo de serviço lavando os pés dos discípulos.
- Este trabalho somente era feito por escravos.
 Da limpeza ao teatro: tudo é servir a Deus.
 Princípio da bagagem. (1 Samuel 30,24-25)

Há muitos ministérios: oração – estacionamento – merenda – trazer
pessoas no seu carro – ajudar com passagem – ser fiel as suas ofertas –
dar uma oferta maior.

Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação.
O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração.6 O tamanho da
tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita?

Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração.
 Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer “grandes” coisas para Deus do

que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas.

"Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa
para lhes dar alimento no tempo devido?Feliz o servo a quem seu senhor encontrar
fazendo assim quando voltar.Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus
bens.Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: ‘Meu senhor se
demora’,e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os
beberrões.O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora
que não sabe.Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde
haverá choro e ranger de dentes". (Mt 24:45-51)

Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades.
 Quando vêem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar,

exatamente como a Bíblia nos ordena: Portanto, enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.3

 Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem a sua frente, ele

está lhe dando a oportunidade de crescer como servo.

 Sirva aos seus irmãos;
 Jesus mediu a grandeza em termos de serviço, e não de posição social.
 Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela

quantidade de pessoas que nos servem.
 Isso é tão oposto à idéia de grandeza do mundo que é difícil compreender,
quanto mais praticar.
 Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas poucos sobre
a atividade do servo.
 Embora conhecer seu TIPE seja importante para servir a Deus, ter o coração de
servo é ainda mais importante.

SEU TIPE revela seu ministério, mas seu coração de servo
revelará sua maturidade.

 Você está servindo a Jesus, então faça o seu melhor.

o Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor

do que a maioria e merece estar na companhia de reis" (Provérbios 22.29
).

o Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor

do que a maioria e merece estar na companhia de reis" (Provérbios 22.29
).
 Exemplos:
 Empenhe-se com garra nos ensaios. FAÇA A MELHOR
LIMPEZA!
 Não se atrase!
 Seja um soldado persistentes.
o Não desiste fácil. Pneu furado? Perdeu o ônibus? Faça
tudo para cumprir as suas missões.
 Não pense que é porque seu papel pouca gente ou ninguém

está vendo que você não vai se empenhar ao máximo.
 Chegue cedo para conversar bastante. Faça o visitante se
sentir bem e amado.
 Dê o melhor lugar, seja um bom informante. (alegre)
 Não atrapalhe a mensagem conversando, nem com o visitante
e nem com ninguém. Cuidado com a tentação do celular.

 Praticamos o princípio do “suficientemente bom”: não precisa ser perfeito para

Deus usar e abençoar.

Ilustração: Fábrica  enrolação  nosso supervisor pode sair mas o
diretor ainda está olhando.

Existe uma câmera mais potente que a do Google Earth:

Deus não é injusto; ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que
demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.Queremos
que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a
plena certeza da esperança,de modo que vocês não se tornem negligentes, mas
imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida.
(Hb 6:10-12)
 A Bíblia fala mais de 40 vezes: não desanimem!
 Por causa da nossa tendência.

 Talvez esta semana o seu passado bata à sua porta ou ligue no seu celular.
 Vc é uma nova vida! Deixe o passado pra lá, não olhe para trás.
 Não volte ao vômito.

o Se você não deixar Jesus comandar sua vida, outros vão comandar.

Os verdadeiros servos estão à disposição para servir.
o Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar

sua disponibilidade.

o Querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados.
o Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever:

Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar
aquele que o alistou. (2Tm 2:4)
o Se você só serve quando lhe é conveniente, então não é um servo de

verdade.

o Verdadeiros servos fazem o que é necessário mesmo quando é

inconveniente.

o DEUS É QUE FAZ A SUA AGENDA!

 Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm

suas promessas e levam a cabo seus compromissos.

 Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o

incentivo. São confiáveis e dignos de crédito.

 As outras pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa

manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isso é

um teste.
 A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão servindo fielmente

enquanto viverem. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se
aposentará de servir a Deus.

Servos não se promovem nem chamam a atenção para si mesmos.
 Sabendo disso, não desanime quando seu serviço for desconhecido ou nem for

notado. Persista em servir a Deus!

Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam
sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de
vocês não será inútil. (1Co 15:58)
 Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se

das palavras de Jesus:

E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes
pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua
recompensa". (Mt 10:42)

a. Tenha o maior lucro com os talentos que Deus te deu.
Mateus 25.14-30 - A parábola dos talentos.
A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua
capacidade. Em seguida partiu de viagem. (Mt 25:15)

 Dependemos uns dos outros. Não falhe.

Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em
Cristo Jesus.(Filipenses 3.14)

