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Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que  
entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos  
sirva; e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será  
servo de todos. Pois também o Filho do homem não veio para ser  
servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate  
de muitos. Mc. 10:43-45 
 
Estas palavras poderosas de Jesus, nosso modelo de Lider-Servo, é o padrão 
para nós que O seguem. 
 
Você é um servo-líder crescente. O livreto que você contém suas mãos pode lhe 
ajudar a crescer em seu potencial para Jesus Cristo. E pode lhe ajudar a equipar 
outros, assim como a você.  
Dando uma cópia de Crescendo servo-líder a estes você conduzem ao Cristo 
ajudas segura a esses que você está treinando e têm um rápida mas sólida base 
de fé, até mesmo se você nunca puder vê-los novamente nesta vida. 
 
Não se engane pelo tamanho deste livreto. É curso de liderança que passo a 
passo ajustam discípulo e discipulador.   
   
Esta é riqueza de valiosa informação organizada em dez esboços de sumário. 
Você pode usar o livreto para próprio estudo de meditação e reflexão. Também, 
você pode ensinar cada esboço de a uma pessoa ou um grupo de 
desenvolvimento de discipulador/discipulo. Some suas próprias histórias e 
experiências.   
   
Para o resto de sua vida, este mini-curso pode lhe dar uma fundação clara, forte 
para lhe ajudar a ensinar liderança de criado 
 
 
Bobb Biehl  
David Shibley  



Crescendo 
servo-líder 

 
1. Nascido novamente    
2. Discipleship    
3. Caráter    
4. Compromisso   
5. Chamando    
6. Liderança 
 perguntando   

decidindo   
enfocando   
organizando   
planejando   
perspectiva   
falando   

7. Citações    
8. Memória    
9. Colheita   
10. Céu 
 



1. Nascendo denovo 
 
ora, deliberando isto, usei porventura de leviandade? ou o que delibero, faço-o 
segundo a carne, para que haja comigo o sim, sim e o não?  2.Co.5:17 
 
O mais importante e mais emocionante descoberta na vida está voltando a casa 
de Deus. O modo é simples e claro. 
 
O coração de Deus para você - Amor   
Como o Criador de tudo, Deus é perfeito e santo. O grande coração dele ama 
amar você. Ele quer o limpar os seus pecados. Ele deseja para lhe dar paz de 
mente e coração, pretenda viver com garantia de eternidade no céu com Ele.   
 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jo3:16   
   
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua 
palavra não está em nós. 1Jo.4:10   
   
Sua necessidade para Deus - Perdão e Companheirismo.   
   
Sua maior necessidade é de ser perdoado por Deus e será restabelecida a 
companheirismo com Ele. A rebelião da humanidade contra Deus cortou nosso 
relacionamento com Ele. Esta rebelião é a raiz de todo o pecado e produziu toda a 
tristeza em nosso mundo.   
  
 
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu 
caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. Is.53:6   
   
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Rm.3:23 
 
 
 



A provisão de Deus para você - o Jesus Christ.   
Nós não podemos alcançar Deus por nossos próprios esforços ou trabalhos de 
bem. Jesus Christ é Deus em carne de Humano. Ele é o os de Filho eterno Deus. 
A morte dele é o sacrifício Deus concorda para pagar todos nossos pecados. Três 
dias depois da morte dele, Ele fisicamente volta a vida que triunfa sobre o pecado, 
morte e inferno. Como Deus não oferece só provisão para pecado, Ele oferece 
Perdão e vida nova a você, agora mesmo.   
   
respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao 
Pai, senão por mim Jo. 14:6   
   
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 
homem, 1Tm.2:5   
   
Seu compromisso para Cristo - Arrependimento e fé.   
Se comprometendo a Cristo envolve troca de seu modo velho de viver. Se 
convertendo ao Cristo você fica livre de todos seus pecados e todos seus esforços 
para se salvar. Este compromisso significa confiando completamente sempre em 
morte de Jesus para você e como o único pagamento precisou para seus 
pecados. Considerando que o Jesus o comprou com o sangue Dele, você 
transfere propriedade de sua vida agora para Ele. O tempo para fazer este 
compromisso é agora!   
   
Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder 
de se tornarem filhos de Deus; Jo. 1:12   
   
Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o coração 
que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação; Porque: 
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Rm. 10:9, 10, 13, 
 



Faça essa oração com a mão em seu coração, agora mesmo:  Senhor Jesus, 
obrigado por sua agonia na cruz por mim. Agora mesmo, Eu me arrependo 
dos meus pecados e creio que o seu sangue e poderoso para limpar os 
meus pecados. Eu acredito que Você é o filho de Deus e que Deus o elevou 
diante da mort. E agora Te recebo como meu Salvador e confio minha vida  
ao Senhor como meu Senhor. Obrigado por ter ouvido minha oração e Ter 
perdoado os meus pecados e me trazido a uma nova vida como tinha 
prometido. Amem.  
 
 
Se você fez essa oração com o coração sinceramente e com fé, bem-vindo a 
familia de Deus! Jesus Cristo prometeu que viria e entraria em sua vida se, em 
arrependimento e fé, você convidá-lo para ser o seu Senhor.  
 
E o testemunho é este: Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu 
Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida 
1Jo. 5:11, 12. 
 



2. Discipulo  
 
antes crescei na graça e no conhecimento de nosso  
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória,  
assim agora, como até o dia da eternidade. 
2. Pe 3:18 
 
Parabens!! Você tomou a mais importante e emocionante decisão de sua vida. 
Não existe nada mais emocionante de que você estabelecer uma relação pessoal 
com Deus. Entregando sua vida a Jesus Cristo, a Biblia diz que agora você; 
 Nasceu denovo 1Pe1:23  
 É salvo Rm. 10:13 
 Redimido 1Pe 1:18, 19 
 
Sempre que duvidas tentarem roubar a sua segurança, lembre-se: 
 
     1. Salvação não é uma realização sua mas Dele. Jesus gritou na cruz:  “Esta 
consumado”. Jo. 19:30. O preço por sua salvação foi pago integralmente por Seu 
sangue.  
 
     2. Você pode crer nas promessas de Deus. A Biblia lhe dar maravilhosas 
promessas para você que colocou a fé em Cristo. Leia essas promessas em Tito 
1:2, João 5:24, João 10:9, João 10:28, 29 e Hebreus 13:5 
 
     3. Não acredite em seus sentimentos. Sua esperança de vida eterna não esta 
respaldada em seus sentimentos. Sua fé esta plantada em um seguinte fato – 
Jesus morreu por você e ressucitou novamente. Então quando houver duvidas, 
duvide de suas duvidas e creia nas verdadeiras promessas de Deus. 
 
Jesus vai ajudá-lo a continuar a crescer. Ele continua trabalhando por você, 
fazendo-o cada vez mais como Ele a cada dia que você for crendo mais Nele. 
Seja confiante nisso, que tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós 
começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Fl. 1:6 
 
Agora que você é Dele, tem alguns passos de crescimento para você caminhar 
com Jesus. 



     1. Confesse sua fé em Cristo publicamente. 
 
A maior decisão na vida quase sempre e anunciada publicamente. Sempre que 
Jesus chamou alguem para segui-lo, chamou aquela pessoa publicamente. Em 
declarando sua submissão a Jesus, você declara ao mundo que não esta 
envergonhado de O reconhecer como Senhor de sua vida. Esta decisão publica 
ajuda o selo de sua decisão. 
 
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o 
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 
Mt. 10:32 
 
     2. Siga a Cristo no batismo das águas. 
 
Seu batismo é uma declaração publica de sua fé. Você esta declarando que esta 
morrendo para sua velha natureza e esta renascendo para uma novidade de vida 
com Cristo. Seu batismo tambem é uma maravilhosa oportunidade de compartilhar 
sua fé em Jesus Cristo com sua familia e amigos. 
 
Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi 
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em 
novidade de vida. 
Rm. 6:4 
 
     3. Peça ao Espírito Santo para lhe encher e controlar você. 
  
O Espírito Santo é o conforto da promessa de Jesus que traz aos seus 
seguidores. O Santo Espírito vive dentro de nós como cristãos, dando-nos poder 
para vivermos uma vida que agrade a Deus. Seu fruto, nos dar dons e poder são 
disponíveis a nós através da fé. 
 
E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do 
Espírito 
Ef. 5:18 
 
     4. Volte-se contra todo o pecado. 
 
Nos podemos viver santos pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. 
Imediatamente, sempre que Deus revela-nos algumas palavras, atitudes ou ações 
que desonram o Seu nome, nos devemos 
 



reconhecer o nosso pecado e se arrependa completamente. Como andamos na 
luz, nosso companherismo com Jesus fica cada vez mais forte e cresce a medida 
que nos aproximamos Dele. 
 
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça. 
1 Jo 1:9 
 
     5. Unir-se a uma igreja Cristã local. 
 
Relacionamento com outros crentes é vital para o crescimento Cristão. Nós 
ficamos mais fortalecidos com a comunhão e adoração juntos, e nos fortalecemos 
os outros também. Envolvimento fiel com uma igreja cristã que lhe permitirá ter o 
privilégio de servi-lo e Seu povo.  
 
e consideremo-nos uns aos outros, para nos  
estimularmos ao amor e às boas obras, 
 não abandonando a nossa congregação, como é  
costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos  
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando  
aquele dia. 
Hb. 10:24, 25 
 
     6. Servir a Cristo servido a pessoas. 
 
Como seguidores de Jesus, nos vivemos uma vida de serviço aos outros. Ao invés 
de manter o foco em suas próprias necessidades, deixe seu foco no Senhor e no 
seu povo você pode ministrar em Seu nome. Dando você mesmo por Deus e 
pelos outros, você estará em um crescimento como servo-líder. 
 
Mc.10:44, 45 
 
     7. Abra-se para Deus através da Bíblia. 
 
Não deixe o dia terminar sem ter lido, estudado e meditado na Palavra de Deus, a 
Bíblia. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. Através dessas páginas 
Deus fala com você –  



     8. Desenvolva sua vida de oração. 
 
Não há um privilégio maior na terra do que  ter uma comunhão com Deus. Por 
causa do sangue de Jesus, nos obtivemos um acesso direto a Deus em todo o 
tempo. Você pode iniciar hoje mesmo começando pela oração que Jesus ensinou 
em Mateus 6:9-13. Quando você ora, acredite, Deus ouve e responde. Você pode 
ser um responsável por mudanças no mundo através da oração.  
 
Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas  
grandes e ocultas, que não sabes. 
Jr. 33:3 
 
     9. Levando outros a Jesus. 
 
O que é uma honra é ser representante de Jesus Cristo! Milhões de pessoas ao 
redor do mundo estão famintos por conhecer a Deus. Eles estão prontos para 
receber a Cristo – somente se alguém mostrar o caminho. Seja sensível hoje para 
a oportunidade de mostrar o seu amor por Cristo e sua fé Nele. Existe grande 
júbilo de levar uma pessoa a conhecer a Jesus.  
 
Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito  
Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,  
como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. 
At. 1:8 
 
     10. Acreditando nas promessas de Deus. 
 
Deus se agrada quando nós vivemos pela fé, acreditando no que Ele disse. Deus 
tem nos dado a promessa de Sua presença. (Hb. 13:5), à promessa de Seu 
propósito(Rm8:28,29), a promessa de Sua provisão (Fp 4:19), e a promessa de 
Seu poder (1Co 10:13). 
 
Nós vivemos pela fé e não por sinais. 2Co 5:7. 
 



3.  Caráter. 
 
E ele os apascentou, segundo a integridade do seu  
coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. 
Sl. 78:72 
 
Se podemos fazer uma oração por você como um servo-lider, então oraríamos a 
esse Deus para o tornar frutífero, o ministério do Deus altíssimo ate o retorno de 
Jesus. . A Bíblia descreve as qualidades que devemos cultivar para ter a garantia 
de um efetivo e qualitativo serviço a Cristo. Então, crescimento nessas qualidades 
nos asseguram que nos nunca nos perderemos do amor de Jesus (veja 2Pe 1:8-
11). Deus tem nos dado ..... 2Pe1:3. Confie no Espírito Santo para muda-lo e 
cooperar com Ele e você cultivar essas qualidades e carater a cada dia. 
 

1. Fé 
 some a sua fé ... 2Pe1:5 

Fé é uma característica na rocha, porque fé é simplesmente acreditando em 
Deus e em suas promessas. Não permita que sua menta desenvolva 
pensamentos de incredulidade.  

 
 2. Bondade 
 some a sua fé a bondade... 2Pe1:5 

Isso significa excelência moral. Significa estando sobre repreensão não ser 
uma vítima decadente para o abuso de dinheiro, sexo ou poder. Lide com o 
pecado sem ser tomado por ele e cultive um coração sincero devotado a 
Jesus. Uma pessoa de integridade é uma pessoa inteira; não existe 
diferença alguma do que parecemos diante do publico, das pessoas, ou 
como agimos na nossa privacidade. 
 
3. Conhecimento 
e para a bondade, conhecimento 2Pe1:5 
Jesus disse que temos que amar a Deus com toda a nossa alma (Mt.22:37). 
Deus quer que continuemos o crescimento – corpo, alma e espírito. 
Continue a ler, continue fazendo perguntas, e sedento por conhecimento e 
sabedoria. 
 



4. Auto controle 
e conhecimento e auto controle 2Pe1:6 
Muitas pessoas hoje são cobertas por iras e raivas. Pelo poder do Espírito 
Santo, nos podemos manter nossas emoções e ações sob um controle e 
não tomar parte de pensamentos e ações destrutivas. Nossos desejos 
legítimos são dominados pelo Espírito Santo. A verdadeira mansidão, como 
perfeitamente exibiu Jesus, é força debaixo de controle. 
 
5. Perseverança 
 
Isto bem cedo para ser desencorajado. Sem problema quão grande as 
circunstancia podem aparecer, nunca, nunca perca a sua fé! Para vencer a 
corrida, você tem que estar na corrida!  .... Hb.12:1,2 
 
6. Piedade 
 
Piedade não é um farisaísmo. De fato, é totalmente o contrário. Piedade 
significa cultivar a vida de Deus em nós, utilizando o poder de Seu espírito. 
Isso é a experiencia de troca de vida – trocando tudo o que não somos por 
tudo o que Jesus Cristo é. Como nós nos rendemos a Ele, nos somos 
literalmente transformados a semelhança de Cristo (Rm.8:29) 
 
7. Generosidade fraterna 
 
Deus nos chamou para exibir uma qualidade que as pessoas estão 
famintas por receber – generosidade. Seu toque compassivo, suas palavras 
ou toques de encorajamento, as orações que você 



faz a um amigo necessitado – nos olhos de Deus, esses simples atos 
podem ser mais importantes que as coisas que você imagina hoje. Em um  
mundo fervendo em competitividade, a  generosidade e realmente atirada 
para fora. 
 
8. Amor 
 
Amor deve ser a força constrangedora em tudo o que fazemos. Essa é a 
maior de todas as virtudes cristãs. O amor de Cristo é parte do fruto do 
Espírito que Deus derrama sobre nós quando cremos Nele. ..... Rm 5:5. 
 

 
Onde quer que você esteja agora mesmo. Pare um momento e comece a cultivar 
essas oitos qualidades de caráter em sua vida. Renda-se ao Espírito Santo e Lhe 
permita produzir Seu fruto em você. Todo o servo-lideres estão em crescimento e 
amadurecimento no caráter.  
 

E o próprio Deus de paz vos santifique completamente;  
e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente  
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor  
Jesus Cristo. 
 Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. 

1 Ts.5:23,24 
 
 



4. Compromisso 
 

Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor,  
escolhei hoje a quem haveis de servir; se aos deuses a  
quem serviram vossos pais, que estavam além do Rio, ou  
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu  
e a minha casa serviremos ao Senhor 

Js. 24:15 
 
Esse testemunho foi encontrado com um pastor em Zimbabue, o qual foi 
espancado a morte por sua fé em Cristo: 
 

Sou parte de um companheirismo aberto. Eu tenho o poder do Espírito 
Santo. A morte me foi dada. Pisei em cima da linha. A decisão já foi 
tomada. Sou discipulo Dele. Eu não olharei atrás, diminuirei, reduzirei a 
velocidade, ficarei fora ou estarei imóvel. 
 
Meu passado é redimido, meu presente faz sentido, meu futuro esta seguro. 
Eu terminei e fiz com a visão de caminhar, planejamento pequeno, joelhos 
lisos, sonhos incolores, em tudo domesticado,  falas mundanas e metas 
atingidas.   
 
Eu não preciso de longe a preeminência de prosperidade, posição, 
promoções, aplausos ou popularidade. Eu não tenho que estar reto, 
primeiro, no topo, reconhecido, adorado, considerado ou recompensado. Eu 
agora vivo por fé, me apoio em Sua presença, caminho por paciencia, sou 
erguido por oração. 
 
Minha face esta fixa, minha caminha é rápida, meu alvo é o paraíso, minha 
estrada é estreita, meus modos asperos, meu Guia é fidedigno, minha 
missão clara. Eu não posso ser comprado, compromissado, rodeado, 
jogado para fora, retroceder, iludido ou apagado. Eu não vacilarei em face a 
sacrifício, hesitarei na presença da adversidade, sentar a mesa do inimigo, 
ma fincar na graça da popularidade ou vaguear na onda da mediocridade.  
 
Eu não me renderei, não me calarei, diminuirei, enquanto acordado ficar, 
orarei, olharei para o alto, pregarei em alto tom por causa de Cristo. Eu sou 
um discipulo de Jesus. Eu tenho que ir até que Ele venha, ante que eu caia, 
pregar  tudo o que sei, e trabalhar ate que Ele me pare. E quando Ele vier, 
por Si próprio, Ele não terá problema de me reconhecer – minha bandeira 
estará clara.  

 



5. Chamado 
 

Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes  
que saísses da madre te santifiquei; às nações te dei por  
profeta. 

Jr. 1:5 
 
Quando Deus Chamou Jeremias para ser o Seu representante, Jeremias hesitou, 
dizendo-se incapaz e talvez um não merecedor. Jeremias sentiu-se que era 
incapaz e que não tinha habilidade com as palavras. Então disse eu: Ah, Senhor 
Deus! Eis que não sei falar; porque sou um menino.Jr. 1:6 
 
Imediatamente Deu corrigiu as palavras do jovem moço 
Mas o Senhor me respondeu: Não digas: Eu sou um menino; porque a todos a 
quem eu te enviar, irás; e tudo quanto te mandar dirás. Jr.1:7 
 
Deus continua chamando profetas hoje para proclamar Sua mensagem as nações. 
Talvez, como Jeremias, você sabe que Deus o chama. Mas você sente que não é 
qualificado. Deus quer mudar o seu pensamento! Você foi chamado para o reino 
com um propósito e tempo. (veja Ester 4:14). A graça de Deus, Seus dons e 
talentos vale mais que qualque recompensa.  
 
Essas cinco declarações de fé, baseado no chamado de Deus para Jeremias, são 
designados para ajudá-lo a entender que você não é um inapto – você foi 
chamado para pregar sua mensagem a sua geração. Cada declaração de fé é 
acumulada na confiança das habilidades de Deus. Estude cada declaração de fé 
com meditação. Corajosamente os declare em alto e bom tom. Os diga até que 
você os, bem fundo, acredite. Então, saia em confiança para marcar sua geração 
para Jesus Cristo.  
 
Fé é uma declaração: “Eu sou importante no reino de Deus. Então, eu irei 
agir como um embaixador.” 
 
Nunca diga denovo que você “é apenas uma criança”. Em outras palavras, nunca 
diga que é insignificante ou que não tem importancia.  
 



Você é muito importante para o avanço do evangelho e para a construção do reino 
de Deus. Deus tem certeza que quer fazer nessa geração e Ele escolheu você 
para realizar Sua obra na força Dele. Você representa os direitos de Jesus aqui na 
Terra, então não menospreze sua importancia no reino de Deus. 
 
A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo (2Co 5:20). Como embaixadores, 
representamos os interesses divinos e carregamos a autoridade do reino de Deus. 
Por sermos embaixadores, nós temos que nos administrar até o ponto merecer a 
nossa chamada.  
 
Você é valioso para Deus e Seu propósito, pois foi feito a imagem e semelhança 
de Deus, por causa do preço que Jesus pagou por sua remissão, e por causa que 
Deus tem propósitos para executar ele quer que você faça o que só você pode 
fazer.  
 
Declaração de fé 2: “Palavras de Deus em minha boca, então, eu falarei com 
confiança.” 
 
Então o Senhor moveu a sua mão tocou em minha boca e disse: “Agora tenho 
colocado as minhas palavras em sua boca” (Jr.1:9). Deus o chamou como seu 
mensageiro? Então Ele mesmo colocará as Suas palavras em sua boca. Você 
falara as Suas Palavras sem medo, sem apologia e sem hesitação. Em relação 
aqueles que pregam, a Bíblia diz: Se alguém fala, fale como entregando oráculos 
deDeus; se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede; para 
que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ma quem pertencem 
a glória e o domínio para todo o sempre. Amém.1Pe4:11.  Quando passamos a 
palavra de Deus, devemos esperar Deus agir. Sua palavra fará o Seu trabalho. 
Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça 
a pedra?Jr.23:29. 
 
Para serr efetivo em seu ministerio, você tem que Ter a firme convicção no poder 
do evangelho, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, o poder 
do Espirito Santo e o poder da Palavra de Deus. ..... Vede, irmãos, que nunca se 
ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar 
do Deus vivo;Hb. 4:12 
 



Declaração de fé 3: “Deus trabalha o meu trabalho. Então, serei um 
trabalhador diligente.” 
 
Deus mandou que Jeremias levantasse e começasse o trabalho como Seu 
profeta. E tempo de levantar e começar com os negócios de Deus. Tempo é 
precioso. O salmista orou .... Portanto, vede diligentemente como andais, não 
como néscios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os 
dias são maus.Ef 5:15,16  
 
Declaração de fé 4: “Revelação é minha qualificação. Então, eu orarei.” 
 
Deus perguntou a Jeremias: “O que você vê?” E Ele faz a mesma pergunta a você 
hoje – “Qual é a sua visão? Qual a sua revelação?” Revelação é a palavra de 
Deus que Ele quer que você entregue as pessoas, e que a revelação só venha em 
Sua presença. Por isso que a oração é vital. 
 
Enquanto uma grande educação pode não estar disponível a todos, grandes 
revelações estão próximas ao momento da oração. Muitos fatores contribuem para 
o sucesso do ministerio, mas a maior qualificação e efetividade é ter notícias de 
Deus e corajosamente obedecer o que você ouve.  
 
Declaração de fé 5: “Eu tenho Eu tenho que semear para recolher. então, eu 
semearei em fé.” 
 
Ache um caminho hoje, para dar a alguém, algo de Deus e algo para as pessoas. 
Semeia  o seu tempo. Semeia o seu amor. Semei uma palavra de encorajamento 
ou uma hora em oração. Semei a boa semente da Palavra de Deus. E, sim, semei 
seu dinheiro. Assim como você semeia, semeia sua fé. Comece dando agora. 
 



6. Líder 
 

Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse:  
Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os  
seus grandes exercem autoridades sobre eles. 
 Não será assim entre vós; antes, qualquer que entre  
vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva; 
 e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será  
vosso servo; 
assim como o Filho do homem não veio para ser  
servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate  
de muitos. 

Mt. 20:25-28 
 
O primeiro livro de Josué fala a respeito de importantes principios para uma vida 
de liderança realmente eficaz. 
 
 1. Não viva no passado 

Moises meu servo é morto (Js.1:2). Este é o novo começar no ministerio! 
Isto requer novos métodos. A palavra de Deus nunca muda, mas os 
metodos mudam constantemente. Lideres, nunca vivam no passado; tem 
que viver no presente e no futuro. 
 
2. Caminhe na sua herança 
Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, te entregarei por herança 
Js.1:3. Todo o cristão tem um “reino” de influencia de Cristo, e sua área de 
potencial é talvez, maior do que você imagina. Não se assente no seu 
pequeno canto e pequena herança espiritual; explore todos os seus limites 
sob a influencia que Deus lhe deu. 
 
3. Seja corajoso em face a oposição 
..... Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com 
Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.Js. 1:5. 
Como um líder você pode esperar oposição mas você tem que ser corajoso, 
saber que Deus lhe deu a vitória.  



4. Tenha certeza da presença de Deus 
Assim como fui com o meu servo Moises, serei com você; nunca deixarei 
você Js1:5. Não tema onde você está, sem problema o que você faz, Deus 
está com você. Você pode viver confiantemente porque você sabe que 
Deus está com você. Clame a promessa da presença de Deus. Emanuel – 
Deus conosco. 
 
5. Sempre tenha confiança 
.... Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra 
que jurei a seus pais lhes daria. Tão-somente esforça-te e tem mui bom 
ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te 
ordenou; não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a 
fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares... Não to mandei 
eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; 
porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares.Js. 1:6, 
7, 9 . Um lider necessita de coragem. Como um líder você necessita tomar 
decisões difíceis. Algumas decisões não serão tão populares. Mesmo no 
meio de conflitos e mudanças, você tem que demonstrar coragem, pois o 
Senhor dos exércitos é com você onde quer que vá. 
 
 6. Obedecer a palavra de Deus 
... Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, 
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; 
porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Js. 1:8. 
Aqui Deus da a formula do sucesso – confessar, meditar e obedecer Sua 
Palavra, a Bíblia. 
 
7. Tomar um grande passo de fé 
.... Naquele dia e Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo o Israel; e 
temiam-no, como haviam temido a Moisés, por todos os dias da sua vida. 
Js.4:14. O dia quem que Josué ousou passar o rio Jordão, se tornou o 
modelo de coragem para o seu povo, de que podem ir muito mais além, 
pois estavam como bloqueados no intinerario deles, naquele dia, Deus 
exaltou Josué a vista de todas as pessoas. Qual o Jordão que se apresenta 
intransponível para você? Tome um grande passo de fé. 
 
8. Deixe sua vida ser marcada por Deus 
.... Disse então o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do 
Egito; pelo que se chama aquele lugar: Gilgal, até o dia de hoje. Js.5:9. 
Como um cirurgião cuidadoso, o Espírito Santo quer cortar e jogar fora 
qualquer coisa que o desqualifique para uma vida eficaz de liderança. Deus 
quer marcar as nossas vidas 



de tal um modo profundo que nós nunca sejamos confundidos com uma 
pessoa não convertida com um relacionamento com Ele. Então o Espírito 
Santo irá marca-lo como uma pessoa convertida. Esta cirurgia espiritual 
pode ser dolorosa, mas é necessário até que nós possamos representar o 
Senhor verdadeiramente nos campos de conflito espiritual.  
 
9. Pense em termos de abundância 
.... E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e 
os filhos de Israel não o tiveram mais; porém nesse ano comeram dos 
produtos da terra de Canaã. Js.5:12. Manah era suficiente. Quando era 
consumido, nada mais restava. Deus quer que você deixe de ser apenas 
um consumidor e se torne um produtor! Como um crente maduro, a 
provisão que não seja só mais uma gota vinda do céu, longe disso. Você 
tem que ser participante com Deus e receber a provisão, inclusive quando 
adentrar em território perigoso. Como uma pessoa convertida a Deus, nos 
somos abencoados e autorizados a abençoar outros, e até a abençoar 
todos ao redor da terra. (veja Gn.12:1-3). 
 
10. Tenha um novo encontro com o nosso Comandante. 
..... Respondeu ele: Não; mas venho agora como príncipe  do exército do 
Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e 
perguntou-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Js.5:14. Após nos irmos 
e tomarmos um território para Deus, necessitamos Ter um novo encontro 
com o nosso comandante, o Senhor Jesus Cristo. No exercito de Deus só 
existe um comandante. Embora Deus nos tenha chamado para liderar, nos 
seguimos os seus passos em embaixo de sua soberana autoridade.  
 
Quando Josué realizou que estava em solo santo, ele tirou suas sandálias 
como sinal de reverencia e honra para o Comandante. Possamos 
reverenciar nosso Comandante fazendo diferença em nossas vidas. 
 
 

6a. Perguntando... perguntas pessoais e evitando 
conversa pequenas 

 
Existem várias perguntas. Uma advertencia: Essas perguntas só devem serem 
feitas a pessoas interessadas e que realmente querem ter uma conversa séria. Se 
você tem o diálogo com uma pessoa estranha... no minuto seguinte obviamente 
será uma pessoa incoviniente. 
 
Obs: Estas perguntas podem serem feitas em qualquer ordem que preferir. 
 
1. Se você pudesse fazer tudo o que tem em mente, se Deus dissesse que você 

é livre para escolher, e que você tem todo o tempo, dinheiro, posição, 
educação, etc. tudo que necessitasse teria a certeza que não ficaria na mão, o 
que você faria?  



2. Tem algum fardo pesado em seus ombros hoje? Qual transição ou algo mais 
estas esperando? Se eu pudesse remover um fardo de seus ombros hoje, qual 
seria ele? 

3. Quais os três princípios fundamentais você imagina para o sucesso? 

4. O que o surpreenderia mais ______? O que melhor você gostaria 
aproximadamente________ ?  

5. Quais os cinco marcos principais/ pontos importantes tem marcado sua vida 
nesses dias? 

6. Quais as três pessoas que você mais adimira? E por que? 

7. Onde você se vê daqui a 10 anos? 

8. Quais as 80% causas de suas frustrações, tensões e pressões? Por que? 
Quais 80% de prazeres, diversões e alegrias? Por que? 

9. Qual a chave de entendimento real que as pessoas mais perdem? 

10.  Quais os 3 destaques  e 3 feridas em sua vida? Quais 3 esperanças para o 
futuro?  

 



6b. Decidindo... quando u risco uma pressão, uma cara decisão precisa ser 
tomada 
 
Eu ajudo pessoas a tomarem decisões envolvendo grandes somas de dinheiro 
durante o ano. Muitas dessas decisões são tomadas embaixo de uma grande 
pressão. Essas são as perguntas atuais. Frequentemente ajudo a obter e escrever 
as respostas.  
 
1. A sua essência, em sua opinião, que decisão eu tomaria? Qual rumo tomaria? 

Quem, o que, quando, onde, por que, como, quanto? 

2. Tive pelo menos 24h para deixar essa decisão ficar bem assentada em minha 
mente? Estou realmente pensando nessa decisão com clareza, ou estou ainda 
em duvida sobre algo sobre o qual poderia tomar maior decisão? Quanto sinto 
de fato a respeito dessa decisão? Que pergunta está demorando em nossas 
mentes que estão não resolvidas? (faça uma lista) Tenho paz interior quando 
oro a respeito, e isso me mostra realmente uma pespectiva sob o olhar de 
Deus? 

3. O que aconteceria se não fizermos o que estamos planejados a fazer? 

4. Qual a diferença dessa decisão daqui a 5 – 10 – 50 – 100 anos a frente? 

5. O que é as suposições chaves que nós estamos fazendo? nós assumimos o 
que valerá realmente? O que assumimos que realmente trará benefícios? 

6. Como essa sua decisão realmente afetará o plano principal? Isso nos trará um 
atraso ou um avanço durante o tempo? 

7. Deveriamos tomar um conselho de fora a respeito dessa decisão? Como nós 
cada faz para uma lista de nosso topo 3 a maioria respeitado e os conselheiros 
mais antigos, o que aconselharia cada provavelmente nos considerar em tomar 
essa decisão? Como eles serão afetados por isso? Verificamos quais os 
resultados a outros se tomarem essa decisão? Checamos as referencias? 
Temos feito pesquisas sobre pessoas, produtos e serviços frequentemente? 
(temos tomados nossa diligencia?)  

8. Qual a melhor das 3 opiniões? Pode a nossa decisão quebrar em algum ponto, 
ou é uma decisão de baixo risco pode fazer um caminho de ida e volta ao 
longo do tempo? 

9. Isto é o que nós faríamos se nós tivemos o orçamento duas vezes? 

10.  E esta a melhor hora? Se não agora, quando? Por que não? Se alguem 
colocar uma arma em minha cabeça e mandar decidir nos próximos 2 minutos, 
Qual seria a minha decisão? Por que? 



6c ENFOCAM... ou enfocando sua vida   
Estas páginas seguram algumas de minhas perguntas muito favoritas, 
colecionados durante os últimos 20 anos. Cada provou muito fidedigno. 
Estas perguntas são melhores na ordem apresentada.   
 
1. DEUS:   
Que três mudanças em mim iria a maioria o Deus eterno no Seu santo 
lugar?   
 
2. Sonho/ Propósito   
O que posso fazer eu para fazer a diferença mais significante para Deus em 
minha vida? Por que eu estou na terra? O que é o muito melhor contexto 
organizacional para meu sonho?   
   
3. RESULTADO PRIMÁRIO:   
 O que é o único melhor indicador mensurável que eu estou fazendo 
progresso para meu sonho?   
   
4. PRIORIDADES de VIDA:   
Se eu pudesse realizar só três prioridades mensuráveis (metas alcançaram 
ou problemas resolveram) antes de eu morra, o que realizaria eu?   
 
5. TEM ANO ENFOQUE:   
Se eu pudesse realizar nos próximos dez anos só três prioridades 
mensuráveis que fariam uma 50% diferença em minha contribuição vida-
longa o que realizaria eu?   
   
6. ENFOQUE ANUAL:   
 

ÚNICO PALAVRA ENFOQUE:   
 Que única palavra melhores capturas o enfoque de meu próximo 
ano?   
    
 OPORTUNIDADE:   
Onde meu maior sucess inesperado estava ano passado? Por que esta 
área era assim sucessful? Que três passos poderia levar eu agora para tirar 
proveito desta " janela de oportunidade " ano que vem?    
   
 MINAS de TERRA:    
Que três minas de terra ou obstáculos na estrada precisam de minha 
atenção imediata? O que tenho pedido eu a maioria aproximadamente nos 
últimos 30 dias? Que três mudanças poderiam reduzir meu " risco " por 
50%?   
   
3/12/50%:   
   



Se eu pudesse realizar só três prioridades mensuráveis nos próximos 12 
meses que faria uma 50% diferença em nos próximos dez anos minha 
contribuição que três coisas iria eu a maioria quer realizar?    
   
7. ENFOQUE TRIMESTRAL    
   
Que três prioridades mensuráveis poderia realizar eu nos próximos 90 dias 
fazer 50% diferença nos resultados eu vejo ao final do ano?    
   
8. ORGANIZAÇÃO    
   
Que três mudanças poderia fazer eu para ver uma 50% diferença em nossa 
moral como uma família ou time?    
   
9. DINHEIRO VIVO    
   
Se eu tivesse que cortar 20% para meu orçamento (ou alguma outra 
porcentagem significante), o que seria as primeiras três coisas para ir? Se 
eu adquirisse um presente de surpresa de 20% de meu orçamento, que três 
coisas iria eu imediatamente?   
   
10. QUALIDADE    

Que três mudanças poderiam melhorar a qualidade de meu trabalho por 50% nos 
próximos 12 meses? 

 



      GRANDE QUADRO FOLHA DE PRIORIDADE 
PRIORIDADE 90 DIAS 1 ANO 10 ANOS VIDA 
1     
2     
3     
 

6d. Organização... sua vida maximize o seu tempo! 
 
ORGANIZAÇÃO PESSOAL, é tudo tem um lugar e há um lugar para tudo. Existem 
4 ferramentas básicas para você ter um lugar para tudo e ter tudo em seu lugar. 
 
UMA LISTA DO QUE FAZER... manter sempre atualizados seus compromissos e 
responsabilidades. 
 
UM CALENDARIO... manter sempre atualizados seus compromissos quais em 
que tempo. 
 
UM SISTEMA DE ARQUIVOS... que ajude a lhe dizer onde você colocou as 
coisas. 
 
UM LIVRO DE ENDEREÇO... manter atualizado sua rede de trabalho. 
 
Há também  um jeito de aparar, eliminar, arrancar, parar o que você não está 
conseguindo organizar. Estas são as coisas que podem nos deixar totalmente 
desorganizados. 
 
Aqui há algumas questões direcionadas, que você pode fazer a você mesmo em 
apenas 10 minutos, que podem salvar o resto de suas horas durante o dia. 
 
1. O que está em minha maior força? O que faço de melhor? Quais as minhas 

melhores prioridades poço usar minha maior força?  

2. Quais as 3 decisões que podem me causar maior pressão e stress?  

3. Se posso apensas fazer 3 coisas durante a semana, o que faria? 

4. Quais os meus maiores obstáculos? Quais as minhas 3 maiores resoluções? 

5. Se pudesse Ter apenas 3 coisas a fazer antes de morrer, o que faria? 
(observando o grande quadro) 

6. Que posição voluntaria deveria eu resignar? Possivelmente salvar uma parte 
do dia? 

7. O que deveria adiar por um mês ou dois? 



8. O que na minha lista de afazeres possa Ter uma pessoa que possa fazer 80% 
das coisas que eu faria? (Delegar, se possível) 

9. Quais as 3 coisas que poderia eu fazer nos próximos 90 dias que fariam 50% 
de diferença durante todo o ano? 

10. Quais são as coisas no topo de 6 que preciso fazer hoje? Quais as 6 de 
amanhã?  

 
6e. Planejando... qualquer planejamento ou um projeto 
maior 
 
Um plano mestre deve ser feito e redigido das suposições de um grupo sobre as 
diferentes direções, organizações, e finanças. (Qualquer falha na comunicação 
pode ocasionar resultados diferentes nas suposições – Dr. Jerry Ballard) Tendo 
um plano drasticamente por escrito reduz o número de suposições diferentes, 
assim reduzindo o grupo de frustrações, pressões e tensões. 
 
Esses 6 pequenos passos do processo (D.O.C.T.O.R) Feito pela fundação 
Masterplanning Groups consultores desde 1976. 
 
D – DIREÇÃO 
1. Quais as necessidades (fora de nossa organização) estamos de fato 

concentrados sobre ele, exclusivamente qualificado para encontrar? 
2. Por que estamos fazendo o que fazemos (Declaração pretendida) 
3. Em quais áreas (divisões ou departamentos) estarei trabalhando nos próximos 

anos? 
4. Se nós pudéssemos realizar só 3 prioridades mensuráveis (alvos ou problemas 

a serem resolvidos), em qual area acima seria? 
 
... nos próximos 10 anos... o que faria 50% de diferença em nossa vida, 
... no proximo ano.. o que faria 50% de diferença em 10 anos, 
... nos próximo 90 dias ... o que faria 50% de diferença neste ano que vem vindo, 
O que faremos? 
 



O – ORGANIZAÇÃO 
 
5. Quem é o responsável por isso? (descrição de função). Quem é o responsável 

por quem? (Quadro organizacional). Temos as pessoas certas nos lugares 
certos? (posição executiva) 

 
C – CASH – FINANÇAS 
 
6. Quais os gastos do nosso projeto? 
7. Podemos dispor desse plano? Quanto podemos dispor? 
 
T – TRACKING – LOCALIZANDO 
8. Estamos no objetivo? (relatórios) 
 
O – OVERALL EVALUATION – AVALIAÇÃO GLOBAL 
 
9. Estamos alcançando a qualidade esperada e a demanda? 
 
R – REFINAMENTO 
 
10. Como possamos refinar nosso modo para o ideal baseado em cima das 

avaliações? 
 
Anos após ano nossa equipe tem usado essas mesmas perguntas fazendo foco 
para nossos planos em equipe visando quão longe pode ir nossa organização. 
 



6f.  Perspectiva sobre pressão 
Quais as pressões específicas você vem sofrendo hoje? 
Na luz dos problemas como você está hoje... considerando os pensamentos 
seguintes... 
 
1. Suposições: “Todo erro de comunicação ocasiona falha de suposições”(Dr. 

Jerry Ballard) ... e seus resultados são frustrantes, pressões e tensões. 
2. Todos são diferentes de você. O quanto essa diferença de estilo afeta essa 

situação? 
3. Veja os fatos e tente decidir. “Quando os fatos estão claros, as decisões saltam 

em você”(Dr. Peter F. Drucker) 
4. Enfoque as 3 vitórias! Não negocie (quando você ganha mais outros ganham 

menos). Olhe para as situações que você tem obtido vitória, outra pessoa 
ganhou, e a quem você trabalha ganhou! 

5. Nessa situação veja você mesmo como “Estudante de Deus” e não “uma 
vítima da vida”.  

6. Nada motiva como resultados! 
7. Oração lhe dar perspectivas de Deus para solucionar os problemas. 
8. Perspectiva de tempo: Qual a diferença se fizer isso em 1 ano.. 3 anos... 5 

anos... 10 anos... 15 anos... 30 anos... 100 anos... eternidade? 
9. Trate os membros da equipe como irmãos, irmãs, mãe, pai. 
10. O que é ideal ... a longo prazo? 
11. Quais os 3 passos que poderiamos tomar nos próximos 90 dias que possa 

fazer 50% de diferença (Steve Douglass) 
12.  Qual o trabalho correto atualmente... e o não? 
 
 



6g. FALANDO SEM TEMOR 
 
REALIDADES CONFORTANTES: 
• Esta vestido apropriadamente para a ocasião... isto soma confiança. 
• A primeira impressão e a que fica, não julgam você mas a aparencia. Quando 

deviam julga-lo pelo seu coração. 
• Conhecendo de fato o material que vai se falar, isso gera confiança quando 

estiver falando. 
• Na soberania de Deus, exatamente o numero de pessoas que supostamente 

estarão ali, e que esse e o dia que eles estão ali para ouvir o que você tem 
para dizer. 

 
FOCO: 
• Verificar o quanto tempo durara a audiencia. ... No amor não há medo antes o 

perfeito amor lança fora o medo; porque o medo envolve castigo; e quem tem 
medo não está aperfeiçoado no amor. 1Jo 4:18 

• Verificar uma única palavra que represente o que você esta discursando. 
• Verificar seus pensamentos no material que será usado em seu discurso e 

como ele ira ajudá-los. Não foque em quanto eles irão ou não responder a sua 
palestra. 

• Focalize mais a comunicação e conexão com a  com o grupo em geral que 
uma só pessoa, e todo o detalhe de seu material. 

 
RECORDE SEMPRE ANTES DE COMEÇAR A FALAR 
• Eu estou aqui para amar, servir, instruir, inspirar... não para impressionar! 
 
SUA FALA: 
• Memorize sua primeira linha... para gerar confiança no começo.... e der um 

pouco de tempo até que fique familiarizado com a palestra. 
• Comece com um assunto que gere uma pergunta (adquirindo sua audiência 

enfocado em suas perguntas mais que enfocou em você), com uma estoria 
específica (estabelecendo local e hora) e deixe a imaginação deles trabalhar 
para ganhar a atenção deles em você e dentro de sua estória. 

• Encontre seu estilo de senso de humor. Se você não é bom de contar piadas, 
então fique longe delas. Fique com seu jeito normal de humor ou fique longe. 

• Faça uma lista das estórias, ilustrações e entrelinhas que geralmente chama 
atenção. 

• Pense nos passos 1 – 3 após isso tome os pontos que você vai falar e use-os 
com firmeza... alto/ baixo/ visual... mas use-os com firmeza. 

• De a palestra uma coisa específica que eles possam pensar e usar quando 
voltarem para casa. De a eles uma tarefa... um ponto para agir... uma 
aplicação prática... algo específico em cima de foi dito por você. 

• Finalize contando algo que ilustre sua palestra. Você fala como um maioral e 
não como um chorão. Não pare e sente apenas, faça um belo final. 

 



7. Citações 
 

As palavras dos sábios são como aguilhões; e como  
pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres,  
as quais foram dadas pelo único pastor. 

Ec.12:11 
 
De Bobb Biehl 
1. Influencia: 
Quando você influencia uma criança ... você influencia uma vida. 
Quando você influencia um pai... você influencia uma familia 
Quando você influencia um presidente... você influencia uma corporação 
Quando você influencia um Pastor... você influencia uma igreja 
Quando você influencia um lider... você influencia todos os que olham para ele, e 
mesmo de longe olham suas qualidades em liderança. 
 
2. Liderança: 
Liderança e saber o que fazer no momento seguinte, saber o que é importante e 
trazer a realidade para estar em mãos quando precisar. 
 
3. Acompanhamento: 
Acompanhamento e uma vida inteira de relação com o acompanhador que ajudará 
e protegerá as realizações durante toda a vida. 
 
4. Motivo: 
Ultimamente so fazemos as coisas por um ou dois motivos: para servir a nos 
mesmo ou a Deus. 
 
5. Tempo 
O tempo de Deus é perfeito mesmo quando difere do nosso tempo apressado. 
 
De David Shibley: 
1. Urgencia: 
Se pessoas estão se perdendo longe de Cristo, e que a fe em Jesus Cristo é 
somente mais uma avenida de redenção, o que possivelmente será a grande 
prioridade estão esperando que o evangelho traga tão rápido quanto nos 
esperamos? 
 
2. Esperança 
Um dia, a realização da grande comissão não será um sonho distante. Isso será 
uma grande realidade. 
 



3. Significado 
Viver para o que é importante – e que importancia maior tem que a exaltação do 
Filho de Deus nos fins dos tempos! 
 
4. Servo-lider 
Uma verdade e encontrada somente no se deleitar na presença de Cristo e do 
evangelho. 
 
5. Responsabilidade 
Você viverá para se agradar ou ir para a aclamação internacional do Seu nome? 
Qual escolha realmente faz diferença, ambos para o seu futuro e futuro do mundo, 
e você vai dar conta de sua escolha. 
 
Citações de um Servo-líder 
1. Tomando a decisão: 
Mova jejum decisões reversíveis - mova menos jejum com decisões irreversíveis. 
 Richard S. Sloma 
 
2. Efetividade: 
Eficiência é fazer as coisas certas; Eficiencia é fazendo as coisas certas.  
 Peter F. Drucker 
 
3. Influencia: 
Se oponhas as coisas erradas. 
 Francis Schaeffer 
 
4. Perspectiva: 
Um modo efetivo de ajudar umas organizações depressa ganha perspectiva é o 
uso de três simples mas profunda perguntas: Onde estivemos? Onde estamos? 
Para onde vamos? 
 Ted W. Engstrom 
 
5. Servo: 
Sempre há um quarto para mais um criado. A área pequena no refletor pode se 
pôr um pouco abarrotado, mas sempre há quarto nas sombras para a pessoa que 
está ansioso a servidor 
 Leroy Eims 
 
6. Perpectiva 
Aquele homem é nenhum bobo que dá o que ele não pode manter para ganhar o 
que ele não pode perder 
 Jim elliot 
 
7. Vantagem 
A águia que plana no ar superior não se preocupa como é cruzar rios. 
 Gladys Aylward 
 



8. Fé 
Tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. 
 William Carey 
 
9. Potencial 
Lá se coloca a muitos de nós a escolha entre uma vida de contrações e um de 
expansão; uma vida de dimensões pequenas e um de alargar horizontes ou um de 
desinteressado, Cristo como compartilhar. 
 
10. Progresso 
Qualquer lugar com o Senhor, e garantia de estar sempre a frente. 
 David Livingstone 
 



8. Memoria 
 

... Escondi a tua palavra no meu coração, para não  
pecar contra ti. Sl. 119:11 
 
..... Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda  
a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração  
é perfeito para com ele; nisto procedeste loucamente, pois  
desde agora haverá guerras contra ti. 2Cr. 16:9 
 

... Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as  
extremidades da terra por possessão. Sl.2:8 
 

... Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas  
grandes e ocultas, que não sabes. Jr. 33:3 
 
... E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me  
dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
nsinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mt. 28:18-20 
 
... No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer 
que Jesus vinha a Jerusalém,  Jo.12:12 
 
. .. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  Jo3:16 
 
... Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os 
confins da terra.At. 1:8 
 
... Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de  
Deus;  Rm 3:23 
 
... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Rm 6:23 
 
... Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu 
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o 
coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 
salvação... Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo..  
Rm10:9,10, 13 
 
... Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 



racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.  Rm 12:1-2 
 
... Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para 
que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Rm 15:13 
 
... Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana; mas fiel é Deus, o qual 
não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a 
tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar. 1Co10:13 
 
... Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e 
a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e 
se entregou a si mesmo por mim. Gl.2:20 
 
... entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância 
que há neles, pela dureza do seu coração;  Ef. 5:18 
 
... tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 
aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus,  Fl1:6 
 
... Posso todas as coisas naquele que me fortalece.  Fl. 4:13 
 
... pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma 
vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e honestidade.  2Tm2:2 
 
... salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, 
no amor e na santificação.  2Tm2:15 
 
... Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes; 
porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei.  Hb.13:5 
 
... Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente  Hb13:8 
 
... Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do 
trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com 
palmas nas mãos; e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que 
está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro.  Ap. 7:9-10 
 



9. Colheita 
... Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.  
Mt.9:38 
 
... Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;  Mt28:19 
 
... E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.  
Mc16:15 
 
Eu sou da grande comissão cristã porque... 
 
1. Jesus é merecedor... porque por amor do Nome saíram, sem nada aceitar 

dos gentios. 3Jo7 
2. O pai esta desejando... O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que 

alguns a têm por tardia; porém é longânimo para convosco, não querendo que 
ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.  2Pe3:9 

3. O espírito esta se movendo ... Vede entre as nações, e olhai; maravilhai-vos 
e admirai-vos; porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não 
acreditareis, quando vos for contada.  Habc1:5 

4. A colheita é próxima... Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha 
a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já 
estão brancos para a ceifa  Jo4:35 

5. Pessoas estão perdidas... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.    Jo3:16 

6. As nações estão necessitadas... Todos os reis se prostrem perante ele; 
todas as nações o sirvam. Porque ele livra ao necessitado quando clama, 
como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude.  Sl.72:11-12 

7. Sou um comissionado... Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações,batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que 
eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos  Mt.28:19-20 

8. Temos que dar conta... Porque é necessário que todos nós sejamos 
manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por 
meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal.  2Co.5:10 

9. Oportunidade são breves... Importa que façamos as obras daquele que me 
enviou, enquanto é dia; vem a noite, quando ninguém pode trabalha   Jo.9:4 

10. Temos um destino... Porque isto é agradável, que alguém, por causa da 
consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente.  
1Pe.2:19 

 
 



10. Paraiso! 
... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,  
que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou  
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo  
dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e  
imarcescível, reservada nos céus para vós,  1Pe.1:3-4 

 
Martin Luther comentado isso havia só dois dias de importância no calendário 
dele. Hoje e aquele dia. É verdade – hoje é apenas a preparação para aquele dia. 
E é sobre aquele dia e que tem mais importancia que esse dia. 
 
Um dia, muito breve, estaremos frente a frente com Jesus Cristo e dando conta 
sobre nossas obras para Ele. Este fato deve encorajar-nos a ficar de pé e 
pacientes , acreditando no Santo Espírito que vai produzir frutos de Cristo em nos 
a cada dia. E naquele dia, as balanças sempre serão equilibradas. 
 
.... Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa 
da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e 
não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.  2Tm.4:7-8 
 
J.H. Thornwell disse: “Se a igreja pudesse ser despertada a uma sensação funda 
da glória que a espera, ela não entraria com um espírito mais morno nas lutas que 
estão antes dela”.  
Relembre o que nos viveremos cm Jesus no paraíso forte e vitorioso, nos 
fortalecendo em sua majestosa presença. 
 
Paulo orou: ... sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual 
seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança 
nos santos  Ef.1:18. Uma grande revelação de nosso futuro nos dar uma clareza 
de entendimento do presente. Uma grande revelação de Cristo que nos traz uma 
clareza de entendimento sobre o nosso chamado a ser servo-lider. 
 
A Bíblia diz que Deus irá enxugar e tirar todas as nossas lágrimas. (Ap.7:17). 
Todas feridas e desapontamentos serão tratados e lavados no mar de Seu 
firmamento, cheio de amor naquele dia. Você pode estar em conflitos, confuso, 
isso até agora. Mas não temas as circunstancias, lembre-se sempre... 
 
Jesus Cristo vencerá! Todo joelho se dobrará diante Dele e toda lingua confessará 
que Jesus é o seu Senhor. 
A postura presente do mundo é de dominio, mas no fim isso não terá efeito algum. 
A batalha nesse planeta é fixada! Jesus Reinará. 
 
Você vencerá! Desde que você foi comprado pelo sangue de Jesus, Ele tem tido 
enorme interesse em você. Absolutamente nada no seu passado, presente ou 
futuro pode superar Seu amor. Ele foi prometeu terminar em você o que Ele 
começou. (Fl.1:6) 



 
... Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte; porque a terra se 
encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.  Is.11:9 
 
Jesus esta voltando! Paraíso é real! Eternidade é para sempre! 
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