
 
Evangelismo: Seja 
Mateus 11:28-30, Tiago 4:8, Lucas10:27-28, Atos 17:16-34  
  
Quando pensamos em… compartilhar as Boas Nova da esperança 
em Jesus, do amor e perdão de Deus, e da vida no Espírito de Deus, 
nós estamos falando de um modo de ser. Quando chegamos perto de 
Deus, Deus chega perto de nós, capacitando-nos a ser o que 
verdadeiramente podemos ser em Cristo. O Espírito de Deus já está 
trabalhando nas vidas das pessoas, cortejando-as antes que nós 
(graça preveniente), e o nosso convite é juntarmo-nos a Ele e seguir a 
liderança do Espírito no processo.  
 
Evangelismo é vir a Jesus e deixar que Ele o forme para entrar em 

relacionamento com outros.  Em histórias tais como a da mulher à beira do poço, do jovem rico, ou 
a de Paulo em Atenas; o que estas pessoas precisavam? O que o portador das boas novas 
precisava? Ser a luz e compartilhar as boas novas pode ser o que precisamos e como Deus nos usa 
em nossa necessidade de estarmos em relacionamentos com outros, tranformando a eles e a nós 
no processo. 
 

 
Discipulado: Faça 
Lucas 4:14-21, Mateus 28:18-20, Lucas 10:27-28, 1 Coríntios 11:1 
 
Quando pensamos em… discipulado, é permitir que nossas vidas 
sejam formadas no processo de seguirmos Jesus, com todo o nosso 
ser e comunidade, envolvendo-nos na missão e presença de Deus já 
presente, e convidar outros a fazer o mesmo.  
 
Estar em Cristo resulta em fazermos e compartilharmos as boas 
novas. Nosso exemplo na missão de Jesus. Nós seguimos nas pisadas 
do nosso mestre ao contextualizarmos as boas novas e vivermos 
indeléveis exemplos de vida centradas em Cristo. O discipulado 
começa com um relacionamento pessoal com Deus e flui para todos 

os outros relacionamentos. O discipulado não acontece no vácuo. O discipulado é melhor quando 
praticado na tensão de sermos discípulos de Jesus pela aproximação a Deus, prática do que Jesus 
fez em ser as boas novas, e então fazendo o mesmo. Sendo discipulados por alguém mais e – em 
retorno – discipulando outra pessoa. Nós só podemos compartilhar e mentorar do modo que nós 
mesmo temos experimentado e escolhido crescer... 
 
 

Desenvolvimento de Líderes: Vá 
1 Timóteo 4:11-16, Marcos 6:1-12, Marcos 1:14, Mateus 10, João 1:1-5, 14, 
Lucas 4:43, Mateus 19:16-30 
 
Quando pensamos em… uma forma de arte descoberta na 
jornada de seguirmos a Jesus e a responsabilização da comunidade, 
estamos pensando em liderança.  Líderes que seguem a Cristo são, 
muitas vezes, formados pelo caminho e sempre em processo e 
sempre chegando a maiores profundidades e variedade de 
crescimento na graça e relacionamentos tranformadores com Deus e 
outros.  
 
Boa liderança é bom discipulado. Líderes de qualidade podem 

liderar de várias maneiras e permitir que os dons e talentos dos outros brilhem no reino. Deus 
sempre tem chamado seus seguidores a partirem de onde estão para onde Deus quer que eles 
sejam e façam. Deus enviou  a Jesus. Jesus enviou aos seus discípulos Deus nos chama e envia. Bom 
desenvolvimento de liderança acontece numa postura de envoi. Quer seja à nossa própria 
vizinhança ou aos confins da terra., estamos sempre numa jornada. Sempre sendo enviados. Em 
progresso. Crescendo na graça. Viver numa postura de enviou em Cristo requer uma vigilante 
dependência nas provisões e graça de Deus. Líderes vão quando enviados e confiam em Deus para 
a capacitação, hora, e resultados. O envio bem-sucedido de liderança mede-se em obediência, 
fidelidade e ir.  


