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DNA Gileade 

Seja bem-vindo ao DNA, um curso voltado para você que é membro (a) da Gileade e para 

você que frequenta a nossa igreja e deseja tornar-se um membro(a), fazendo parte da 

família Gileade. Este curso o ajudará a conhecer mais sobre a nossa essência, os 

fundamentos e os princípios que regem a nossa cultura como igreja. 

Estamos bastante empolgados por você ter escolhido fazer este curso, que irá: 

• Esclarecer sobre a importância e a necessidade de assumir um compromisso com 

uma igreja local na caminhada cristã; 

• Ensinar os valores, a visão e a missão que moldam nossa igreja; 

• Expor os princípios da nossa liderança; 

• Esclarecer assuntos referentes à cultura (vida prática) da nossa igreja, como: 

Batismo, Ceia, Dízimos, Ofertas, Serviço Voluntário, entre outros; 

• Apresentar os Departamentos e a Liderança de nossa igreja; 

• Incentivar o Serviço Voluntário na igreja local; 

• Facilitar o envolvimento dos membros com a nossa igreja. 

Desejamos que ao fim do DNA, você realmente sinta-se como parte do nosso Corpo e da 

Família Gileade, levando um estilo de vida baseado na nossa visão: Proclamar, amar e 

servir, pois é realmente isso o que importa ser igreja, proclamar e viver o cristianismo 

fora da caixa e levar o verdadeiro DNA de um cristão por onde quer que você vá ou esteja. 

Aproveite ao máximo este curso e desejamos que Deus abençoe sua vida ricamente! 

Escola bíblica Gileade Juazeiro do Norte 
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No versículo anterior, há três verdades-presentes: 

1. A igreja (o povo de Deus) é uma família 

A igreja não é COMO uma família... a igreja é UMA família!! Uma família espiritual em 

que cuidamos, servimos e amamos uns aos outros. 

2. Deus espera que você seja parte dessa família 

O texto deixa claro que somos “membros da família de Deus”. Isso faz parte da identidade 

de cada Cristão. Todo discípulo de Jesus precisa de uma igreja que seja sua família 

espiritual. Um Cristão que diz não precisar da igreja é como alguém que diz “quero jogar 

futebol mas não quero fazer parte de nenhum time”. A palavra igreja é usada de duas 

formas diferentes no Novo Testamento. A primeira é a igreja universal, ou seja, o povo 

de Deus espalhado pelo mundo, formando o corpo de Cristo. A segunda forma é a igreja 

local, ou seja, se refere a um grupo específico de pessoas situadas em uma localidade 

específica. Por exemplo, a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, a igreja que se reunia 

na casa de Lídia e etc. Na maior parte das vezes que lemos no Novo Testamento, a palavra 

“igreja” refere-se à “igreja local”. 

No momento que você se converte a Cristo, você automaticamente passa a ser parte da 

igreja universal, do Corpo de Cristo. Mas ser e fazer parte de uma igreja local é uma 

decisão que você precisa tomar. 

3. Um Cristão sem uma igreja é um órfão 

Ora se a igreja é nossa família espiritual sem ela nos tornamos órfãos. Há pelo menos 30 

instruções no Novo Testamento que só podem ser cumpridas se você escolher fazer parte 

de uma igreja local (Ex: Amem uns aos outros, carregue os fardos uns dos outros e etc.). 

Se a igreja é o corpo de Cristo, então imagine que um Cristão que não se compromete 

com o corpo é como uma orelha que diz “vou pular fora desse corpo por um tempo... vou 

para aquele outro corpo”. A orelha irá morrer e o corpo irá sofrer. 

A diferença entre ser um cristão e ser membro de uma igreja local é a palavra 

COMPROMISSO! 

Você torna-se um cristão ao se comprometer com Cristo. Você torna-se membro de uma 

igreja ao se comprometer com outros Cristãos. Ambos os compromissos são essenciais 

segundo o Novo Testamento para a caminhada cristã. 
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Como falamos anteriormente a diferença entre ser um participante de nossa igreja e ser 

um membro está em uma palavra chamada COMPROMISSO. 

Podemos comparar com a diferença entre viver juntos e estar casado. Se o casal está 

apenas vivendo junto não há compromisso, você pode sair do relacionamento a qualquer 

momento. Já o casamento concede um senso de compromisso à ambas as partes. Há 

quatro razões pelas quais encorajamos pessoas em nossa igreja a tomarem a decisão de 

se tornarem membros comprometidos com a igreja local. 

a) Razão Bíblica 

Cristo está comprometido com sua igreja, então nós como seus discípulos também 

devemos estar. “Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela” (Efésios 5:25b). A 

bíblia chama a igreja de noiva e corpo de Cristo. Nesse sentido, não podemos estar 

comprometidos com Cristo e desprezar aquilo com o qual Ele está comprometido. 

b) Razão Cultural 

Vivemos em um tempo em que poucas pessoas querem estar comprometidas com 

qualquer coisa: trabalho, casamento, nação. Esta cultura tem produzido uma geração de 

pessoas que pulam de uma igreja para outra, segundo suas conveniências, movidas por 

um clientelismo religioso (dirigem-se para aonde são melhores atendidas). Tornar-se 

membro de uma comunidade é um compromisso que edifica nosso caráter e nos torna 

fiéis segundo o padrão bíblico e não segundo a cultura do nosso tempo. 

c) Razão Prática 

Precisamos saber com quem podemos contar. Todo time tem uma escalação, um exército 

tem seu alistamento, uma escola possui sua matrícula... A membresia ajuda-nos a 

identificar quantas e quais pessoas são comprometidas com a nossa igreja local. 

d) Razão Espiritual 

Ser membro de uma igreja produz crescimento espiritual. O Novo Testamento enfatiza a 

necessidade de cristãos prestarem conta uns com os outros para o crescimento espiritual 

(Tg 5:16-18, Ef 4:2, Ef 5:22, Hb 10:25). Dificilmente alguém que não esteja 

comprometido como membro de uma igreja local fará essa prestação de contas. 
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IGREJA CRISTÃ GILEADE 

Após alguns anos de reflexão e de profunda convicção teológica, alguns pastores em 

assembleia geral tomaram a decisão de deixar o ministério assembleia de Deus Betesda, 

na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 2 de agosto de 2007.  

Em virtude dos profundos laços de relacionamento e afinidade doutrinárias, trinta e três 

pastores resolveram unir-se, fundando assim a Igreja Cristã Gileade e se organizaram 

provisoriamente em uma convenção. Durante os meses de agosto e setembro de 2007 

foram fundadas as primeiras Igrejas Cristãs Gileade. 

No dia 26 de setembro de 2007, os ministros das Igrejas Cristãs Gileade se reuniram para 

elegerem uma diretoria interina formada por: Pr. Manoel Filho, Pr. José Célio, Pb. Daniel 

Durand, Pr. Honório Neto, Pr. Arnaldo Cacau e Pb. Airton Barbosa, assim estava criada 

a CIMING - Convenção de Igrejas e Ministros Gileade.  

No dia 26 de julho de 2008 os ministros da Gileade se reuniram para aprovarem o estatuto 

da Convenção. 

No dia 01 de outubro de 2008 os ministros das Igrejas Cristãs Gileade, em assembleia 

geral extraordinária, legalizaram a Convenção de Igrejas e Ministros Gileade – CIMING,  

e confirmaram o estatuto social com os órgãos administrativos: Diretoria, Conselho 

Ministerial e Comissão de Contas. 

A relevância desta igreja está na sua própria decisão histórica de não abdicar da fé bíblica 

que reconhece o caráter imutável de Deus e seus atributos conforme expostos nas sagradas 

escrituras: Onisciência, Onipotência, Onipresença, Imutabilidade e Soberania. Cremos 

num único Deus infinitamente perfeito, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito 

Santo, conforme declaração de fé do nosso credo. Fundamentamo-nos na teologia 

pentecostal clássica e na solidez bíblica. Nossa única regra de fé e conduta é a bíblia. 

A convenção das igrejas cristãs Gileade é constituída de igrejas autônomas, cujas 

comunidades (igrejas) com liberdade e responsabilidade administram seus próprios 

recursos, sejam eles financeiros, patrimoniais e administrativos.  

A IGREJA LOCAL 

A Igreja Cristã Gileade de Juazeiro do Norte nasceu com uma proposta: "Restaurar 

vidas". Isso porque entendemos que o reino de Deus se expressa através de vidas humanas 

em movimento. Vida que no percurso de sua existência se desviaram do plano original 

do criador, e foram machucadas, quebradas, aprisionadas. 

Essa igreja nasceu a partir do sonho de um homem, Pr. José Ivan Sampaio, que sonhou 

com uma igreja que fosse capaz de transformar a vida das pessoas, trazer de volta a alegria 

de viver, proporcionar o prazer de servir ao Senhor, entusiasmar e ser capaz de contagiar 

a todos com o amor de Deus. 
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As pessoas necessitam de cura, o médico da Gileade é Jesus Cristo e o bálsamo é o seu 

sangue que tem poder para libertar os cativos e dar liberdade aos presos, quebrar as 

cadeias de satanás, restaurar a comunhão com o Criador e dar-lhes vestes de louvor. 

Pessoas que acreditavam estar no mundo por acaso, sem direção, sem proposito. Apesar 

da religião, carentes de Deus. 

O sonho de um pastor que nasceu no próprio coração de Deus tornou-se realidade, E o 

próprio Deus providenciou o remédio e o lugar para serem curados. O lugar físico sem 

muitos atrativos, colunas pelo meio e pouco espaço, mas cheio da presença de Deus e 

uma Palavra viva que encheu os corações de alegria e a certeza que estavam no lugar 

certo. Hoje todos compreendem que o proposito maior de suas vidas é viver para aquEle 

que por eles morreu. Com a vida totalmente restaurada agora irão trabalhar para restaurar 

outros. O remédio já alcançou familiares e ganharam de presente uma grande família que 

é a família Gileade de Juazeiro do Norte. 

E neste lugar tem unção para curar, para renovar... O sopro do Espírito de Deus tem 

exalado o seu perfume sobre vidas, trazendo vida não apenas para sobreviver, mas vida 

em abundância, tem restaurado, transformado... 

Em outubro de 2010 os pastores Ivan Sampaio e Célio Sales, então presidente e vice-

presidente da convenção Gileade, foram ao campo missionário para uma visita ao antigo 

local de pastoreio do Pr. Ivan, após algumas visitas e impulsionado pela necessidade de 

algumas famílias que se encontravam sem igreja, mas com um enorme desejo de 

congregar, Pr. Célio guiado pelo próprio Senhor desafiou as 8 (oito) famílias a iniciarem, 

em novo ministério, estava proclamada a abertura de mais uma igreja Gileade, agora mais 

de 600km distante da capital No dia 30 de outubro de 2010 foi inaugurada a Igreja Gileade 

de Juazeiro do Norte, neste dia foi dado posse ao então presbitério Franco Júnior para 

pastorear a nova igreja. 

Igreja Cristã Gileade de Juazeiro do Norte, podemos dizer que... "O Espírito de Deus está 

sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas; enviou-nos a curar os 

quebrantados de coração; à proclamar libertação aos cativos e por em liberdade os 

algemados... A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor". 

A igreja Gileade é uma igreja onde a mensagem do evangelho de Jesus é transmitida de 

uma forma prática e que atingisse todas as camadas da sociedade, sendo uma igreja 

relevante na sociedade, onde as pessoas amem a Deus em primeiro lugar e sirvam ao 

próximo. A Gileade tem um estilo de vida baseado em princípios bíblicos, levando às 

pessoas a seguirem a Jesus e a viverem o cristianismo fora da caixa, através de ações de 

generosidade que ajudem a transformar a história de outras vidas. 

Somos conhecidos como uma igreja bíblica de métodos “arrojados”, sem com isso perder 

a essência do evangelho. Somos uma igreja de pessoas para alcançar pessoas. Somos 

conhecidos como uma igreja em que as pessoas se sentem livres e bem recebidas. Somos 

uma igreja que entende a necessidade de ser um canal de transformação da sociedade. Por 

isso incentivamos cada membro a agir na sociedade em generosidade, porque a única 

linguagem que as pessoas entendem é o amor. 

A Gileade procura ser excelente em tudo o que faz, para que cada pessoa que frequente a 

igreja tenha a experiência de estar no melhor lugar, sendo impactada pela presença de 
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Jesus. Essas pessoas são beneficiadas pelos trabalhos, projetos e atividades, 

desenvolvidos nos seguintes departamentos da igreja: 

▪ Educação Cristã: 

• Minha nova vida;  

• DNA 

• Descobrindo o Cristianismo 

• Curso básico de teologia 

• Café com teologia 

• Casados para Sempre 

• Pais para toda a Vida 

• One – curso de noivos 

• Geração de Davi 

• Atitude 434 

• Seminário A2 

▪ Grupos de Crescimento;  

▪ Oração 

▪ Geração Eleita (infantil) 

• Berçário (de zero a 1 ano e 11 meses); 

• Crianças (de 2 a 11 anos); 

▪ Amistad (jovens e adolescentes) 

• Amistad Grow (de 12 a 16 anos) 

• Amistad Uni (de 17 a 25 anos) 

• Amistad pro (acima de 25 anos) 

▪ PhD e mulheres virtuosas 

▪ A2 (casais) 

▪ Louvor 

▪ Comunicação e eventos 

• Acampamentos 

• Seminários e congressos 

• Suporte a cada culto 

▪ Ação social 
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O significado 

Território montanhoso ao oriente do Jordão. 

O país era acidentado, rico em florestas, 

com pastagens (Nm 32:1), e produzia 

especiarias e gomas aromáticas (Gn 37:25). 

O ‘bálsamo de Gileade’ era a seiva duma 

árvore que cresce naquela região, que tinha 

substância de valor para cura de 

inflamações. Também havia médico em 

Gileade (Jr 8:22b). 

Planta cistus creticus: Este, é o nome 

cientifico, da planta que é associada ao 

bálsamo de Gileade. Ela é comum na região 

oriente do Jordão. As folhagens, são muito 

perfumadas. Jeremias, usa então uma 

metáfora apontando para Gileade, seu 

bálsamo, seus médicos. Israel, precisava ir a 

Gileade.  

O bálsamo, é a alma da planta. É vida. A 

planta sofre para minar o precioso líquido. 

Algumas vezes, é raspada, quebrada e até morta. Ela se doa, para que outros tenham 

vida. Foi assim com Cristo Jesus. Em muitos estudos, Ele é considerado O Bálsamo de 

Gileade. Entregou sua vida, derramou seu sangue, em favor de muitos. Através d’Ele, 

temos a cura, do corpo e do espírito. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, por isso somos sarados. Is 53:4 

Por que não ser Gileade? Por que não se doar 

para que outros tenham vida? 

Gileade era um lugar especial, lá havia respostas 

para os anseios, mas, nem sempre o povo se dava 

conta disto, ali acampou (refugiou) Jacó quando 

foi perseguido pelo sogro Labão. Quando Labão 

alcançou a Jacó nas montanhas de Gileade, veio 

porém Deus a Labão num sonho de noite e lhe 

disse: “guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem 

mal” (Gn 31:21-24). Foi refúgio dos israelitas, 

quando se livravam dos filisteus (1 Sm 13:7), refugiando-se ali também os filhos de Saul 

(2 Sm 2:8,9), e depois o rei Davi quando fugia de seu filho Absalão, e foi também refúgio 

para o exército de Gideão. 

Gileade, é lugar de valentes. De pessoas dispostas a vencerem. Pessoas que não se 

conformam com o mal. Que querem a cura da alma, do espírito. Por que não ser 

Gileade? 

Assim como Gileade foi lugar de refúgio aos olhos de Jacó, dos israelitas, dos filhos de 

Saul e do rei Davi, e o exército de Gideão que viram aquele lugar como respostas para 
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sua segurança. Hoje, o lugar ideal para o nosso refúgio é a Gileade do tempo da graça 

(IGREJA), onde podemos encontrar socorro e segurança, mesmo que tenha um exército 

perseguindo você, você vai lembrar do Salmo 27 que nenhum mal vai acontecer com 

você, pois você encontrou refúgio na Gileade de Deus (Igreja do Senhor). 

Essa é a definição do nome GILEADE que atribuímos a nossa igreja. O objetivo é nos 

propormos como restauradores de vidas. 

Igreja Gileade 

Restaurando vidas 
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NOSSA MISSÃO 

Amar a Deus (Mt 22:37), amar uns aos outros (Jo 13:34,35), adorar, glorificar, e 

proclamar a Jesus (Mt 28:19,20), formando discípulos (Mt 28:19,20) apaixonados por Ele 

que servem e compartilham sua fé mutuamente. 

NOSSA VISÃO 

Ser uma igreja onde se vive uma vida cristã equilibrada e uma espiritualidade contagiante, 

uma igreja relevante na comunidade onde está inserida. 

NOSSA PROPOSTA 

IGREJA AUTÔNOMA. Uma comunidade com forma de governo local e detentora do 

patrimônio, gerencia seus recursos e tem voz ativa em todas as esferas das decisões. 

Cremos que autonomia é liberdade com responsabilidade. Estamos unidos com outras 

igrejas Gileade pelos laços fraternais do amor e pela identidade teológica e doutrinária. 

IGREJA MISSIONÁRIA. Queremos atuar de maneira plena na sociedade e contribuir 

para a restauração integral da vida de homens e mulheres, conforme ensinado nas 

Sagradas Escrituras e no poder do Espírito Santo. 

IGREJA DISCIPULADORA. Queremos obedecer ao “Ide” de Jesus, conforme Mateus 

28:19-20, entendendo que o discipulado é transmissão de vida, que passamos enquanto 

estamos vivendo, sendo exemplo, e não como um programa eclesiástico. Este discipulado 

deve ser amoroso, pessoal e espontâneo. 

IGREJA TEOLOGICAMENTE EQUILIBRADA. Não nos apegamos a extremos 

doutrinários. Não nos escusaremos aos debates, mas não faremos conjecturas, 

especulações sobre assuntos não revelados por Deus (Dt 29:29). Nas questões de difícil 

interpretação buscaremos o consenso e a autoridade das Escrituras. 

IGREJA TRANSPARENTE. É direito da comunidade e obrigação da liderança informar 

com clareza e honestidade todas as questões de ordem administrativas, morais ou 

espirituais. Queremos a transparência em todas as áreas de nossas igrejas e em nossos 

relacionamentos. 

IGREJA PENTECOSTAL com Solidez Bíblica. Nossa única regra de fé e conduta é a 

Bíblia, a Palavra de Deus (II Co 5:7). Toda a nossa celebração, teologia e ministração se 

fundamentam na solidez da fé bíblica. A razão deve confirmar nossa reflexão de fé. A 

Bíblia é a autoridade e juiz em nossas experiências pentecostais e obedeceremos às 

recomendações de I Co 14. Cremos nas operações do Espírito para os dias de hoje como 

promessa do próprio Jesus em Mc 16:16-18, e como aconteceu no Dia de Pentecostes 

como capacitação para testemunhar conforme At 1:8. 
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IGREJA RELEVANTE. Nossa relevância está em nossa própria história. Não 

abdicaremos da fé bíblica, da preservação da nossa história, nem da nossa identidade. 

Desejamos afetar o mundo com a mensagem de Cristo e disso não abrimos mão. 

Desejamos a reflexão social sem utopia e sem demagogia. Nossa prática social é de 

engajamento que nasce da nossa vivência junto à comunidade onde estamos inseridos. 

A Comunhão 

A igreja primitiva tinha tudo em comum, costumava reunir-se de casa em casa (Atos 
2:42-47), ou seja, relacionamento e pessoalidade são uma marca na igreja de Jesus, desde 

o início. Acreditamos que para o crescimento espiritual de qualquer pessoa é fundamental 

relacionamentos saudáveis, que a influencie positivamente para Deus. O evangelho é 

assim: Uma vida marcada por Jesus marca outra vida. Chamamos isso de Vida na vida! 

Por isso fazemos questão de criar ambientes propícios para o surgimento de 

relacionamentos saudáveis, através do Lounge – Stand de informação recebemos os 

visitantes da nossa igreja após os cultos de domingo, direcionamos cada pessoa para o 

Grupo de Crescimento adequado ou agendamos visitas onde um de nossos diáconos ou 

líderes irá até a pessoa que nos visitou ou converteu-se, além de realizamos 

acampamentos e convivências e investimos nos Grupos de Crescimento (GC’s), em que 

pessoas se reúnem nos mais diversos lugares para crescer em relacionamento e estudar a 

palavra de Deus. 

A Adoração 

Deus é digno de ser celebrado. O culto do povo de Deus sempre foi repleto de adoração, 

os Salmos são a prova mais pura disso. Por isso fazemos questão de criar em nossos cultos 

uma atmosfera (ambiente propício) para que cada pessoa dedique toda sua atenção nesse 

momento em encontrar a Deus por meio da adoração. 

Eis o motivo de usarmos: 

Uma iluminação diferenciada: Queremos criar um ambiente em que a atenção das 

pessoas esteja voltada para a adoração, por isso a iluminação é focada no púlpito. 

Música de qualidade e contemporânea: Nossa música é de qualidade, pois a excelência 

glorifica a Deus e inspira pessoas, e é contemporânea, porque queremos envolver pessoas 

que não estão acostumadas com os “hinos” e “cânticos” tradicionais, além de transmitir 

o evangelho por meio de uma linguagem simples. Acreditamos que a adoração excede as 

quatro paredes do templo. A adoração é resultado de uma vida submissa à palavra de 

Deus (Romanos 12:1-2).  

O SERVIÇO 

A natureza de Deus é servir. Na encarnação Deus escolheu assumir a forma de servo 

(Filipenses 2:5-8, Mc 10:45) e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo (João 
13:14). Acreditamos portanto que ser servo faz parte da identidade de cada cristão e por 

isso não é algo restrito aos pastores e aos líderes. Cada pessoa em nossa igreja é 

encorajada a participar ativamente do Reino de Deus, contribuindo com recursos, com 

seu tempo e com seus dons e talentos. Buscamos capacitar pessoas para servir com 
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excelência no Reino, através da escola bíblica e dos cursos ministrados. Além de 

proporcionamos oportunidades de voluntariado nas mais diversas áreas. Os profetas do 

Antigo Testamento costumavam exortar o povo de Israel a entender que adoração é 

também cuidar do pobre e da viúva (Isaías 1:10-17) e com base nisso temos o ministério 

de ação social pois acreditamos que só é possível adorar o Deus que é amor só é amando 

o próximo na prática. 

Edificação 

A igreja primitiva perseverava na “doutrina dos apóstolos” (Atos 2:42-47), ou seja, era 

ensinada na Palavra de Deus e sobre este fundamento a fé crescia. Em nossa igreja, 

valorizamos o ensino da Palavra e encorajamos cada pessoa a desenvolver um 

relacionamento pessoal com Deus por meio da leitura da Bíblia e da oração. Por isso, 

oferecemos ferramentas, como curso básico de teologia, estudo sistemático das doutrinas, 

o Café com Teologia, congressos, palestras, grupos de crescimento, ministração da 

Palavra, reuniões de Oração, etc. 

Evangelismo 

Entendemos que a grande comissão de Mateus 28 é um chamado para todo discípulo de 

Jesus, portanto toda igreja é encorajada a testemunhar de Jesus para e ensinar o próximo. 

A maioria das pessoas que chega a nossa igreja é através do convite de outras pessoas. 

Mais uma vez aqui aplicamos o “Vida na vida”: Uma vida marcada por Jesus marca e 

influencia outras pessoas. Nosso testemunho de vida é a nossa melhor forma de 

transmitirmos a Mensagem e o nosso convite para conhecer a igreja é o nosso melhor 

“folheto”. 

Incentivamos cada membro crescer na graça e no conhecimento, mas principalmente a 

tornar-se discipulador ou líder de um grupo de crescimento, acreditamos que o verbo 

imperativo em Mateus 28 é: Façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que tenho 

ensinado. 
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Acreditamos que uma das maiores riquezas que recebemos de Cristo é a vida abundante 

(João 10:10). Entendemos que essa vida é abrangente – corpo, alma, espírito, finanças, 

família, bens, dons, talentos, capacidade de produzir, dominar, influenciar, etc – e deve 

ser vivida aqui na terra. Eis a razão de sermos uma igreja ‘leve’, feita de pessoas que 

gozam a vida e consequentemente são menos “estressadas”. Vivemos a vida de Deus em 

nós. Vivemos simplesmente porque é bom viver. Nossa cultura não valoriza muitas 

atividades, a ponto de as pessoas não terem tempo para gozar a vida. Não culpamos as 

pessoas por desfrutarem a vida, pelo contrário, as incentivamos. Amamos ver pessoas em 

cinema, praia, viajando, assistindo a um jogo de futebol, enfim, como diz a Bíblia: 

“Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a 

sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que 

isto vem da mão de Deus” (Eclesiastes 2:24).  

Isto não significa valorizar o ócio, e, sim, ter o equilíbrio e o bom senso de ter cada coisa 

no seu lugar, com o seu devido valor. 

AMAR 

Este mandamento coloca em equilíbrio todas as demais áreas da vida. Nossa cultura 

valoriza a dependência de Deus. Reconhecemos que Ele é a fonte de todas as coisas. Deus 

é dono de todo o universo, isso inclui a minha e a sua vida. Reconhecemos que inspiração, 

sonhos, ideias, criatividade, tudo de bom e perfeito procede de Deus. Amar a Deus é a 

maior forma de adoração. Amar a Deus inclui também total submissão a tudo que se refere 

a Ele e ao Seu Reino. 

Amar a Deus inclui amar a Sua Palavra, confiar no que Ele diz e obedecê-Lo. Inclui amar 

também tudo o que Ele ama. Amar a Deus é viver na vontade dEle, ter o coração dEle, a 

mente de Cristo, o poder do Espírito e o conhecimento da sua Palavra. 

“... e aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os seus 

mandamentos e fazemos diante dEle o que Lhe é agradável. Ora, o 

seu mandamento é este: que creiamos em nome de Seu Filho, Jesus 

Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que 

nos ordenou. E aquele que guarda os Seus mandamentos permanece 

em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em 

nós, pelo Espírito que nos deu.” (João 3: 22-24). 

 

“Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, 

se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os 

pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu 

fiz.” (João 13:13-15). 
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Devemos servir porque o nosso Senhor Jesus serviu e deu o exemplo. É simples. É 
direto. Sem complicações. Sem questionamento. Sem desculpas. Nada mais a dizer. 

Quando nosso combustível é o amor servimos naturalmente. I Coríntios 13 é bem 
claro! Quem ama serve! Quem ama é altruísta, ou seja, o outro está em primeiro 
lugar. Então, encorajamos a cada um fazer o melhor com o que tem em suas mãos. 
Sirva com os recursos que você já possui. E lembre-se: ninguém é tão pobre que não 
possua nada para oferecer aos outros. Sirva pela consciência de que a “sua parte” não 
é negligenciada. A solução do mundo, sem exagero, é quando “cada um” faz a sua 
parte. Não apenas “poucos” fazendo muito, e sim “cada um” fazendo a sua parte. 

Temos como missão ser uma igreja que “cada um” faz a sua parte servindo o 
próximo. 

“E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém 

dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as 

coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, 

testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia 

abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 

porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, 

traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos 

apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada 

um tinha.” (Atos 4:32-35) 
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Batismo 

O Batismo nas águas é uma confirmação da decisão ao lado de Jesus (Mc. 16:15-16). 

Jesus afirmou a importância do batismo como testemunho público de nossa fé e 

identificação com Jesus Cristo, mas não significa que se você ainda não teve a 

oportunidade de se batizar você não será salvo. 

O batismo não torna a pessoa um crente em Jesus, ele é uma demonstração externa da 

decisão que a pessoa já tomou. O batismo não salva, somente a fé em Jesus faz isto. O 

batismo não lava o pecado, pois só a morte de Jesus é capaz de nos limpar de todo pecado. 

O batismo é como uma aliança de casamento – é um símbolo externo do compromisso 

feito primeiro no coração.  

Como fazemos e quem pode ser batizado? 

O Batismo em nossa igreja acontece constantemente, qualquer pessoa que confessa Jesus 

com o Seu Senhor e Salvador pode ser batizada. Uma pessoa que já foi batizada em outra 

igreja evangélica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa ser batizada 

novamente para tornar-se membro da igreja, pois o batismo está relacionado à inserção 

da pessoa ao corpo de Cristo e não a uma comunidade local. 

O batismo ocorre regularmente, sempre que há pessoas que confessaram o Senhor como 

seu Senhor e Salvador e após passarem pelo curso de novos decididos, é marcado a data 

de batismo. 

Embora o batismo possa acontecer a qualquer momento, programamos nossos cultos de 

batismo como um tempo de muita comunhão e celebração. Qualquer interessado deve 

informar a seu líder no Grupo de Crescimento e/ou no Lounge – Stand de informação e 

aproveitar esse momento tão especial e oportuno para trazer amigos e familiares 

Não usamos nenhum tipo de roupa especial para o batismo, mas recomendamos que se 

evite tecidos brancos que se tornam transparentes quando molhados. 

Quem toma a decisão de batizar-se poderá ser batizado(a) por qualquer membro da igreja, 

não sendo necessário ser o pastor que o faça. 

Não batizamos crianças, pois cremos que sendo o batismo consciência de pecado e vida 

eterna, e crianças ainda não tem assa consciência, deixamos elas cresçam e compreendam 

essas verdades, embora as ensinamos desde cedo. Nossas crianças ao nascerem são 

apresentadas no templo, quando chegar a idade que acreditamos ser a idade de 

consciência ela pode decidir batizar-se. 

“Uma vez entendido o sentido do Batismo, fica claro que deve ser 

batizado aquele que confessa um sincero arrependimento do seu 

pecado, coloca sua fé em Jesus Cristo e O recebe como Salvador e 

Senhor da sua vida.” (Cameron Young) 
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Santa Ceia 

A Santa Ceia foi instituída por Jesus na noite que antecedeu Sua morte (Lucas 22:19-
20, Marcos 14:22-26, Mt 26:26-30). Ela não tem poder como ritual, mas tem uma 

mensagem poderosa, que é a memória do sacrifício de Jesus na cruz, o derramar de seu 

sangue como purificação dos nossos pecados (Rm. 6:4-6; Cl. 2:12 e Jo. 6:51-56) e a 

afirmação da nova aliança estabelecida com aqueles que crêem (Hebreus 9:13-14). A 

Bíblia nos mostra que a igreja continuamente celebrava a Ceia do Senhor (Atos 2:42) e 

por isso mensalmente celebramos a ceia no culto assim como incentivamos a celebração 

da ceia nos Grupos de Crescimento. 

Quem pode participar da Ceia? 

Podem participar da Ceia do Senhor todos aqueles que forem batizados em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. 

A ordem primária de Jesus aos Seus discípulos na grande comissão era para discipular e 

batizar os que crescem:  

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 

todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 

todos os dias até à consumação do século. ” (Mateus 28.19-20). 

O “crer” em Jesus é a condição mais básica do discipulado, que vai avançando na direção 

do batismo e do ensino cada vez mais aprofundado da doutrina de Cristo. Existe certa 

sequência no acontecimento das coisas. Uma coisa depende da outra. O batismo só faz 

sentido se a pessoa já creu em Jesus. 

Da mesma forma, será que alguém poderia participar da Santa Ceia antes de ter crido em 

Cristo? Não parece lógico nem apoiado pelas Escrituras que as coisas aconteçam assim, 

em uma sequência confusa e sem embasamento algum. 

A Bíblia parece nos apontar que uma vez que a pessoa creu em Jesus e é 

reconhecidamente crente, deve se dispor ao batismo, onde mostra diante de todos, 

mediante o lavar da água, que seu coração é de Deus. Seguido a isso a pessoa está 

credenciada a participar de todos os benefícios comunitários de ser uma serva de Deus e 

um deles é o de participar do corpo e do sangue de Cristo. Dessa forma o cristão deve 

participar da Ceia tão logo seja batizado e tenha professado sua fé diante da comunidade. 
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Generosidade: Dízimos e ofertas 

“Este é meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado 
vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. 
Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo 

zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. 
Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém 

tem, e não de acordo com o que não tem. 
Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, 

mas que haja igualdade” (2 Coríntios 8:10-13) 

A Bíblia é um livro sobre generosidade. Jesus falou sobre “dar” mais do que qualquer 

outro assunto. O Evangelho é a manifestação prática da suprema generosidade de Deus: 

Ao estudar esta lição, você terá condições de avaliar sua contribuição para a obra do 

Senhor e decidir ser generoso para a expansão do evangelho. 

Leituras 

• At 4:32-37 

• 2 Co 9:6-15 

• 1Cr 29:1-21 

• 2Co 8:7-15 

• 2Co 8:16-24 

• Rm 14:1-12 

• At 2:42-47 

• 2Co 11:7-11 

• Fp 2:1-4 

Jesus declara que onde estiver o tesouro do homem aí estará também o seu coração (Mt 

6.21). A generosidade e o bem-estar dos outros são campo bem seguro e confiável para 

investimento da vida e dos bens. Quando nosso Senhor nos ordena a acumular “tesouros 

no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam” (Mt 

6.20), refere-se à causa do reino com sua capacidade vertical e horizontal, isto é, abrange 

os céus com a glória de  eus, e a terra, com a salvação dos perdidos e assistência social 

aos desfavorecidos e necessitados. 

Podemos entesourar, com ações evangélicas, nessas áreas, como nossos bens e dinheiro 

e colheremos para a eternidade ( Jo 4.36). Essas verdades nos vêm mais claramente 

quando lemos Mateus 6.24, em que o Mestre faz-nos entender que não podemos servir a 

dois senhores: “não podeis servir a Deus e às riquezas”. Se formos sinceros, 

reconheceremos que quando não somos generosos nos omitimos, porque o amor e o apego 

às riquezas foram mais fortes em nossa decisão. 

Aplicação 

Vamos discutir abertamente nossa atitude para com o dinheiro e checar a mordomia dos 

bens que Deus nos deu. 
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I. O que o dinheiro representa 

1. Para Deus (1Cr 29.10-14; Sl 24.1) 

Se olharmos de maneira global e ampla, concluiremos que o dinheiro é parte de tudo o 

que pertence a Deus: “Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo 

e os que nele habitam”. Deus não tem casa de moedas, mas tudo é Dele. A matéria-

prima do dinheiro (níquel, prata, ouro, cobre e celulose) foi criada por Deus, e a Ele 

pertence por direito de criação (1Cr 29.11,14). 

Aplicação 

Deus é o dono de tudo; a Ele pertencem todas as coisas (1Cr 29.11). 

2. Para o homem que não teme a Deus (1Rs 21.1-4) 

O homem que não teme a Deus acha que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive a 

dignidade, a honra e a reputação do próximo. Usa a riqueza para alimentar seus 

interesses pessoais ou egoísmo, como Acabe, rei de Israel. 

3. Para o crente infiel (At 5.1-10) 

Um dos relatos mais tristes da igreja apostólica está no texto acima. O dinheiro para 

Ananias e Safira representou o apego às coisas materiais, à aparência de piedade cristã e 

à mentira camuflada de generosidade. 

4. Para o crente fiel (At 4.36-37) 

Deus é o Senhor de tudo o que existe no céu e na terra. “Ele mesmo é quem a todos dá 

vida, respiração e tudo mais” (At 17.25). A mordomia cristã parte desse princípio: 

somos administradores e mordomos de tudo o que temos e de tudo que somos; ainda 

temos a responsabilidade de servos, e a figura que mais se encaixa nessa função é do 

“fiel depositário” com direitos, prerrogativas e deveres na administração daquilo que 

nos foi outorgado, inclusive o dinheiro, o qual representa vida, tempo, horas, talentos e 

esforços. Quando ofertamos, damos parte da vida. 

Aplicação 

José de Arimatéia e Barnabé são bons exemplos de generosidade voluntária e prática 

consistente de ação social. 

II. Mordomia no ganhar (Gn 47.14,20) 

A história de José do Egito mostra- -nos um aspecto desafiador na área de ganharinheiro 

e bens visando a grandeza de outrem, no caso, Faraó. José chegou a comprar toda a 

nação (Gn 47.14,20) para seu senhor, incluindo gado, terra e escravos. Sua mordomia 

era acompanhada de sábia administração e missão fiel, pois seu interesse maior era 

corresponder à confiança que lhe foi dada. Qual o segredo do sucesso que teve? 

1. Sua vida era controlada pelo Espírito Santo (Gn 41.38-40) 
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Somente o homem espiritual tem a capacidade de adquirir riquezas e bens no propósito 

de agradar a Deus e usá-los para a glória do Senhor e o bem do próximo. 

2. Sua ação administrativa 

Sua ação administrativa ia além de seus interesses pessoais (Gn 47.20,23) 

3. Sua generosidade 

Sua generosidade alcançou os que não a mereciam (Gn 45.3-15; 47.11-12) 

4. Sua convicção 

Sua convicção era de que tudo vinha de Deus 

Muitos dos crentes têm habilidades em ganhar dinheiro e só não são grandes 

empresários por causa da infidelidade e por se deixarem levar pelos interesses pessoais 

e pelo amor aos bens materiais; não são altruístas no exercício da economia cristã e 

Deus lhes tirou a oportunidade da prosperidade material. 

  

III. Mordomia no uso do dinheiro 

Quando ganhamos dinheiro honestamente, com a capacidade e oportunidade que Deus 

nos oferece, devemos, também, nos revestir da sabedoria do alto, para usá-lo 

devidamente dentro da vontade de Jesus. Nosso Pai Celeste é liberal e Ele permite que 

grande parte dos recursos que temos apliquemos para nós mesmos, nossa família e o 

suprimento de nossas necessidades. O pecado é destinarmos tudo à satisfação do ego. 

Vejamos alguns fatos bíblicos de pessoas que marcaram a história cristã no sábio uso do 

dinheiro. 

1. Maria de Betânia (Jo 12.1-8) 

Pergunte para a classe: Como Maria usou seu dinheiro e por que o fez? Um denário 

equivalia à diária de um trabalhador. Calcule a oferta em valores atuais. 

Aplicação 

Quem ama oferece e entrega o que lhe é de maior valor. ! 

2. Tabita ou Dorcas (At 9.36-39) 

“Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia”. Aquela serva de Deus usava 

parte de seu dinheiro em caridades, fazendo túnicas e vestidos para viúvas pobres da 

igreja. 

Aplicação 

Devemos ser ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir (1Tm 6.18). ! 



 

2
1

 
3. Lídia de Filipos (At 16.15) 

Mostrou-se generosa em usar parte de seus recursos para hospedar missionários em sua 

casa. Sabe-se que ela era uma próspera comerciante. 

“Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou 

fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso.” Atos 16.15 

4. A igreja de Antioquia 

Usou suas rendas para o envio dos missionários Paulo e Barnabé aos povos não 

alcançados, além de atender às necessidades locais. Os exemplos dessa lista continuam 

vivos nas páginas sagradas e nos desafiam hoje para assumirmos diante de Deus a 

responsabilidade de aplicar o dinheiro da maneira certa. 

Conclusão 

No final desta lição, devemos avaliar nossa sementeira (2Co 9.10) para vermos se ela 

está sendo suprida e aumentada, e seus frutos, multiplicados; se estamos sendo 

enriquecidos para toda generosidade (2Co 9.11). 

Outros estão tributando graças a Deus por nossa atitude liberal? (2Co 9.12-15). Vamos 

nos comprometer com o evangelho e sua expansão 

 

Razões para sermos generosos 

Ser generoso nos torna mais parecidos com Deus 

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho 

Unigênito...”(João 3:16) 

Generosidade nos aproxima de Deus 

“Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 

”(Mateus 6:21) 

Generosidade é o antídoto do materialismo 

“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam 

arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas 

em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. 

Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, 

generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um 

tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de 

vir, e assim alcançarão a verdadeira vida”. (1 Timóteo 6:17-19) 

Generosidade fortalece minha Fé 
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“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu 

próprio entendimento; honre o Senhor com todos os seus recursos e 

com os primeiros frutos de todas as suas plantações”. (Provérbios 

3:5,9) 

Generosidade é um investimento na eternidade 

“Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, 

generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um 

tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de 

vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.” (1 Timóteo 6:18-19). 

Para prosperamos em tudo afim de termos mais atos de generosidade 

“Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser 

generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua 

generosidade resulte em ação de graças a Deus.” (2 Coríntios 9:11-

11) 

Para louvor a Deus 

“O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas 

suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também 

transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio 

dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela 

obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do 

evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar 

seus bens com eles e com todos os outros” (2 Coríntios 9:12,13) 

O que a bíblia ensina sobre dízimos e ofertas 

O Dízimo foi um princípio estabelecido no Antigo Testamento. Abraão deu o dízimo de 

tudo aquilo que tinha como uma expressão de sua gratidão a Deus (Gênesis 15). 

Posteriormente se tornou um mandamento para o povo de Israel: “Todos os dízimos da 

terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor; são 

consagrados ao Senhor”. (Levítico 27:30). 

O propósito deste mandamento era levar o povo a reconhecer Deus em primeiro lugar 

em suas vidas (Deuteronômio 14:22-23), expressar gratidão a Deus e lembrar que tudo 

que o homem possui vem da provisão divina: “Mas, lembrem-se do Senhor, do seu 

Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza...” (Deuteronômio 8:18). 

Outra razão para o estabelecimento do dízimo era o sustento das atividades do templo: 

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 

depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as 
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janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar 

suficiente para a recolherdes.“ (Malaquias 3:10). 

Jesus ensinou sobre dízimos 

Jesus disse aos Fariseus que estes não deveriam esquecer do hábito de dar os dízimos 

(Mateus 23:23) mas que não se esquecessem também da justiça, da misericórdia e da fé, 

pois Deus não valoriza o cumprimento de mandamentos com um fim em si mesmo. Deus 

olha o coração. 

A igreja do Novo Testamento porém apresenta um padrão de generosidade que EXCEDE 

o padrão de dízimos do Antigo Testamento. “Todos os que criam mantinham-se unidos e 

tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um 

conforme a sua necessidade.” (Atos 2:44-45). 

A igreja não doava movida por um simples mandamento e sim pelo coração repleto de 

generosidade, logo excedia bastante a quantia do dízimo. Aprendemos com isso que o 

dízimo pode ser um bom referencial inicial para nosso investimento no Reino de Deus 

mas não deve ser nosso “máximo” e sim o nosso “mínimo”. 

Um exemplo claro disso foram as igrejas da Macedônia sobre as quais o apóstolo Paulo 

escreveu para a igreja em Corinto com o propósito de ensina-los sobre generosidade. 

Em II Coríntios 8 encontramos algumas características de uma igreja que é exemplo de 

Generosidade: 

a) Para eles Generosidade não era uma questão de finanças e sim de coração. 

“No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles 

transbordaram em rica generosidade.” (II Coríntios 8:2). 

b) Generosidade não é sobre quantia e sim sobre sacrifício. 

 “Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. 

Por iniciativa própria.” (II Coríntios 8:3). 

Nota: Sacrifício não significa dar irresponsavelmente e sim colocar nosso amor pelo 

Reino de Deus acima de nossa conveniência pessoal. 

O Segredo da igreja generosa 

“E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si 
mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade de Deus”. (2 Coríntios 8:5). 

 

A igreja enquanto instituição é uma organização sem fins lucrativos. Logo, todos os seus 

recursos advêm da contribuição daqueles que chamam esta igreja de CASA. Como 

membros precisamos tomar a responsabilidade de suportar financeiramente o trabalho da 

igreja local segundo o padrão de generosidade da igreja neotestamentária. 

Os dízimos e ofertas podem ser dados em nossos cultos nos momentos de oferta. 
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Voluntariado 

“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, 
e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar (aperfeiçoar, treinar, tornar 
completamente qualificado) os santos para a obra do ministério, para que o corpo de 

Cristo seja edificado”. (Efésios 4:11-12) 
 

Cada Membro um função 

No texto bíblico acima, notamos duas verdades: 

1) Ministério não é algo restrito para um grupo de pastores e líderes. Todos os cristãos 

são chamados para um Ministério. 

2) A função dos pastores é equipar a igreja para que cada cristão cultive e desenvolva 

seu Ministério no corpo de Cristo. Os pastores ensinam, encorajam e cuidam, dando o 

suporte necessário para que todos sirvam ao corpo de Cristo. 

A palavra “ministrar” no grego significa servir e a melhor definição de Ministério é usar 

o que Deus tem nos dado para servir a Deus e às necessidades dos outros. 

A questão que você pode estar se perguntando é: E o que Deus tem “me dado”? Como 

sei onde e como posso servir? 

Há quatro fatores que influenciam quem você é e consequentemente a área que Deus o 

chamou para servir:  

A). Dons e Habilidades - II Co 3:5 e I Co 12 

Dons Espirituais (I Co 12:4-7) assim como as habilidades que adquirimos são 

competências vindas de Deus como parte do propósito Dele para nossas vidas. Você 

acha que sua facilidade para a música é à toa? Sua capacidade com números, seu dom 

administrativo, seu dom de ensinar, não têm relação com um propósito divino? 

Pergunta: Quais os meus talentos e habilidades? Quais habilidades eu tenho adquirido? 

B). Coração – Filipenses 2:13 e Apocalipse 17:17 

Todos têm uma área na qual encontra prazer em se envolver. Deus coloca em nossos 

corações inclinação para certas áreas com um propósito específico. Nossas paixões 

apontam para nosso chamado. 

Pergunta: O que eu amo fazer? O que faz meu coração bater mais forte? O que tenho 

prazer em fazer? 

C). Personalidade 
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Somos únicos. A diversidade é uma riqueza do corpo de Cristo. Quando você se 

envolve em uma área em que talvez você tenha talento e dom, mas sua personalidade 

não combina com ela, uma quantidade enorme de estresse surge desnecessariamente. 

D). Experiências 

Suas experiências também podem ajudá-lo a discernir onde você pode servir. 

• Experiências espirituais: Seu tempo de caminhada com Deus, seus momentos de 

encontro com o Senhor e sua maturidade espiritual fazem diferença onde você deve 

servir. 

• Experiências dolorosas: II Co 1:4 nos mostra que Deus pode usar situações difíceis 

que passamos (crises, perdas financeiras, problemas conjugais) para ajudarmos ao 

próximo. 

• Experiências educacionais: O que você aprendeu ao longo da vida? Deus pode usar 

seu conhecimento em computadores, por exemplo. 

• Experiências ministeriais: As experiências que você já teve em algum Ministério sem 

dúvida também são indicativos de onde Deus te chamou para servir. 

Cremos que você será mais efetivo e satisfeito quando usar seus dons e talentos de 

acordo com os desejos que há no seu coração, de uma forma que melhor expresse sua 

personalidade e suas experiências. 

Para ajudar você, responda: 

Em quais áreas tenho talento para operar? 

O que gosto de fazer? 

Como eu descreveria minha personalidade? 

Quais as minhas experiências? 

Liderança e departamentos 

Jesus Cristo resgatou em seu ensino e ministério o verdadeiro sentido de exercer 

autoridade: 

“Jesus os chamou e disse: “Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e 
as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo 
contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem 

quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como o Filho do homem, que não veio para 
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”.” (Mateus 20:25-

28). 
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Jesus estabeleceu seu Reino não através do poder, da imposição ou do autoritarismo, e 

sim por meio da sua cruz em um ato sacrificial de amor. O sacrifício de Jesus portanto 

estabelece um novo paradigma de Liderança. Jesus nos mostra que quando amamos os 

outros e nos doamos, servimos e nos sacrificamos. E quando há serviço e sacrifício 

passamos a construir autoridade. Quando temos autoridade ganhamos o direito de 

sermos chamados Líderes. 

Liderança não começa com uma posição ou título e sim com uma vida engajada em 

servir e amar vidas a exemplo de Jesus. 

Liderança em nossa Igreja: Como funciona 

Entendemos a partir do exemplo e ensino de Jesus que títulos são mera consequência de 

um papel já exercido com excelência. Portanto em nossa igreja tornam-se líderes 

pessoas que já exercem a função antes de obterem o título. Como? Doam-se no Reino 

de Deus (Compromisso), são exemplos que inspiram outros (Caráter), cuidam de vidas 

com amor e capacidade (Competência). 

Acreditamos em um modelo relacional de liderança, ou seja o papel do Líder em nossa 

igreja pode ser resumido em influenciar pessoas positivamente, através de 

relacionamento, para estarem mais próximas de Jesus. 

Em um modelo relacional de Liderança novos líderes são indicados por outros líderes 

que caminham lado a lado com eles e reconhecem o exercício da função antes do título 

nestes. 

Em nossa igreja não temos um caminho “formal” para o pastorado ou instâncias mais 

elevadas de liderança. Aplicamos o mesmo princípio: Exercício da função antes do 

título = Caráter + Compromisso + Competência. 

DNA de um membro da GILEADE 

Nossa igreja não requer de nenhuma pessoa um compromisso que vá além do que a 

Bíblia ensina a cada cristão: 

• Proteger a unidade da igreja, agindo com amor para com os demais membros, 

recusando cultivar fofocas e falácias; 

• Submissão à liderança da igreja; 

• Compartilhar da responsabilidade com a liderança. Orando pelo crescimento da 

igreja, convidando pessoas e recebendo bem aos visitantes; 

• Usar meus dons e talentos para servir na igreja local; 

• Ser um testemunho vivo da visão da nossa igreja, refletindo a Cristo; 

• Contribuir financeiramente através de dízimos e ofertas. 

Proteger a unidade da igreja agindo com amor para com os demais membros, recusando 

fofocas e conflitos 



 

2
7

 
“Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos 
outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo 

vínculo da paz.” (Efésios 4:2-3). 
 

Uma igreja saudável é uma igreja unida. Porém ao entrar em nossa igreja, você notará 

que ela é repleta de pessoas imperfeitas e eis o grande desafio: Um conjunto de pessoas 

imperfeitas viverem em unidade. Como isso é possível? Paulo diz que isto requer 

esforço! Todos nós precisamos estar comprometidos em manter essa unidade. Em 

segundo lugar precisamos tomar a decisão de sermos humildes (entender que somos 

falhos como os outros), pacientes (compreender mais do que julgar) e amar (agir como 

Jesus agiria). 

Há algo que destrói a unidade: a fofoca. Alguém falando para alguém sobre outro 

alguém negativamente. Se você tiver um problema com alguém Jesus nos ordena a nos 

dirigir àquela pessoa e resolvemos (Mateus 18:15-17). Se for um caso complicado, 

procure os pastores da igreja e peça orientação, mas se recuse a divulgar qualquer 

fofoca ou história que não edifique a fé (Efésios 4:29). 

“Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês 

como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma 

alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.” (Hebreus 13:17). 

Deus constitui pessoas na liderança da igreja para benefício do próprio corpo de Cristo. 

O Novo Testamento é claro quanto à seriedade da responsabilidade dos líderes da igreja 

diante de Deus. Eles prestam conta diante de Deus pela igreja. 

Em contrapartida a igreja é instruída a submeter-se a Liderança, o que significa suportar 

a visão que Deus dá a seus Líderes, orar por eles e resolver discordâncias de forma 

saudável (Mateus 18:15-17). 

Compartilhar da responsabilidade com a liderança. Orando pelo 
crescimento da igreja, convidando pessoas e recebendo bem visitantes. 

“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e 

outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do 

ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.” (Efésios 4:11-12). 

Acreditamos no Ministério (como já falado) de cada cristão. Cada membro tem uma 

responsabilidade na edificação da igreja. Esta tarefa não é apenas dos pastores. Portanto 

todos os membros devem assumir a responsabilidade de convidar pessoas, para que 

nossos cultos alcancem muitas pessoas, que venha conhecer a Cristo. 

Usar meus dons e talentos para servir na igreja local 

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não 

exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, 

formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes 

dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o 
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na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, 

que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, 

que a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.” (Romanos 

12:4-8). 

É imprescindível que cada membro tome a responsabilidade de exercer seus dons e 

talentos com eficácia para o serviço do Reino de Deus, para que então a igreja local 

venha a ser edificada. Como igreja nos comprometemos em capacitá-lo, dando suporte e 

proporcionado as oportunidades necessárias para o exercício de seus dons. 

Ser um testemunho vivo da visão da nossa igreja, refletindo a Cristo 

“Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da 

luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade; e aprendam a 

discernir o que é agradável ao Senhor.” (Efésios 5:8-10). 

A vida de cada membro é o testemunho mais vivo de nossa igreja seja nas faculdades, 

escolas, escritórios, comércios ou outras instâncias de nossa cidade. Não podemos e 

nem queremos controlar a conduta de ninguém, mas acreditamos que você deve levar 

uma vida que reflita o seu compromisso com o Senhor. O seu testemunho é a melhor 

forma de evangelizar o próximo. 

Contribuindo financeiramente através de dízimos e ofertas 

“ Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, 

pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja 

acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o 

que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.” (II Coríntios 9:7-8). 

Uma igreja é construída pelo sacrifício de todos. Cada um fazendo sua parte torna 

possível este sonho de Deus, a Igreja, se tornar realidade. Nossa igreja não é mantida 

por verbas governamentais ou doações e sim pelos membros. É responsabilidade 

daqueles que se comprometem em ser membros da igreja a suportarem financeiramente 

o trabalho da igreja local. 

Conclusão 

Esperamos que o DNA tenha sido muito mais que um curso e uma série de mensagens 

aos domingos, desejamos que tenha sido um momento de aprendizado dos valores e 

princípios da nossa igreja, e que realmente tenha trazido transformação real em sua 

vida. Desejamos que você continue sua caminhada cristã, proclamando, amando e 

servindo, levando o DNA de Cristo e da nossa igreja por onde quer que você vá. 

Nós, como igreja, estamos ao seu lado para contribuir com sua caminhada! Oferecemos 

uma série de possibilidades que podem ajudar-lhe nesse processo: cursos, cultos, 

eventos, palestras e encontros. Caso você ainda não faça parte de um Grupo de 

Crescimento (GC) não perca tempo e procure um. 



 

2
9

 
O GC é uma forma de você está relacionando-se de maneira saudável com as pessoas da 

nossa igreja e também aprender mais da Palavra de Deus. Com certeza tem um Grupo 

que é a sua cara, então para fazer parte de um, basta ir ao stand de informação na igreja. 

E claro, não deixe de participar de nossas atividades semanais e também venha servir 

com alegria em um dos nossos Departamentos. 
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Eu vejo ... 

• Uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo 

relacionamento com Ele; 

• Uma igreja onde cada membro é conhecedor e praticante da palavra de Deus;  

• Uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus; 

• Uma igreja onde jovens são atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a 

pena ser vivida, quando estamos na presença de Deus; 

• Uma igreja, formada por muitos jovens, como um sinal da vitalidade de Deus;  

• Uma igreja que primeiramente começa nos lares, em lares sadios; 

• Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os cultos de domingo e acontece 

no dia a dia das pessoas, como um estilo de vida; 

• Uma igreja que evangeliza com o testemunho da própria vida, onde a coerência 

da vida e das atitudes fala mais do que as palavras; 

• Uma igreja onde a comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis; 

• Onde estar e ser igreja é puro prazer; 

Uma igreja em que estar com pessoas é celebrado; 

• Uma igreja fundamentada na transparência, em que a integridade começa na 

vida da liderança;  

• Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da 

sociedade; 

• Uma igreja onde o pobre, a viúva e o necessitado são carinhosamente cuidados e 

honrados; 

• Uma igreja onde cada membro é servo, porque entende que essa é a natureza de 

Deus – servir; 

• Uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados, 

magoados pelo legalismo e religiosidade; 

• Um lugar onde essas pessoas experimentarão novamente a alegria de participar 

de uma igreja; 

• Eu vejo a Gileade, um lugar de restauração! 

Pr. Franco Júnior 


