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Estamos num novo sé
século, num
novo milênio, assim, o cristão,
especialmente os lí
líderes, precisam
interpretar as entrelinhas de seu
momento, as mudanç
mudanças dos
paradigmas na atualidade e saber
como tudo isso influencia nossa
vida.

Quem não reflete se torna ví
vítima
das ideologias!!!
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Em busca do
sucesso
ou
do sentido da vida?

Os binômios da vida
Viktor Frankl

Sentido na v ida (realização)
Prisioneiros no campo
de concentração

Fracasso

Sucesso

Desespero

Estuda ndes
de Idaho
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Referenciais para a
formação da visão e da ação
®Nos tornamos espetá
espetáculo do mundo
Porque tenho para mim, que Deus a nó
nós,
apó
ap
óstolos, nos pôs por últimos, como
condenados à morte; pois somos feitos
espetá
espet
á culo ao mundo, tanto a anjos como
a homens. (1
(1 Co 4.9
4.9))

Referenciais para a
formação da visão e da ação
®As

pessoas andam segundo o curso
deste mundo
Sabemos que somos de Deus, e que o
mundo inteiro jaz no Maligno.
1 Jo 5.19
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Referenciais para a
formação da visão e da ação
® O Evangelho

é vida e
relacionamento, além de doutrina e
trabalho
O ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir; eu vim para que
tenham vida e a tenham em
abundância.
João 10.10

O AMOR CRISTÃO
Marcos 12.3012.30 -33

dois mandamentos = Deus e o próximo
três níveis = Deus – eu - próximo
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Ética - duas possibilidades de leituras
EU – TU

EU – ISTO

De us – Homem

Homem – Deus

Amor incondicional

Amor inte resseiro

Inte rde pe ndê ncia

Individualismo

Bondade

Maldade

Since ridade

Hipocrisia - se gundas
intençõe s

Participação

Autoritarismo, e xclusão

União na dive rsidade

Exclusão

Diálogo

Contestação

Convivência

Posse ou marginaliz ação

De us – Homem

Homem – Deus
Adaptado de Matin Buber

Referenciais para a
formação da visão e da ação
®Viver de

modo digno do evangelho

de Cristo
Somente portai-vos, dum modo digno do
evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos
veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós
que permaneceis firmes num só espírito,
combatendo juntamente com uma só alma
pela fé do evangelho;
Fp 1.27
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Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação
®

O grande desafio

Para que vos tornei irrepreensí
irrepreensí veis e sinceros,
filhos de Deus, inculpá
inculpáveis no meio de uma
geraçção pervertida e corrupta, na qual
gera
resplandeceis como luzeiros do mundo,
preservando a palavra da vida,, para que, no dia
de Cristo, eu me glorie de que não tenha
trabalhado em vão, nem me esforcei inutilmente.
Filipenses 2.15,16

Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação

® O grande

desafio – Fp 2.15ss

àSomos filhos

de Deus
àTemos origem, marca registrada
àAndamos na luz (1 Jo 1.7), somos filhos
da luz (1. Ts 5.5), filhos da obediência (1
Pe 1.14)
à Somos irrepreensíveis e sinceros, sem
dolo, sem culpa, sem acusação
àNo meio de uma geração perversa ...
àPreservando a palavra da vida

6

Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação
®

Façamos o bem a todos ...

Então, enquanto temos oportunidade,
faç
fa
ç amos bem a todos, mas
principamente aos domé
domésticos da fé
fé.
Gl 6.10

Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação
®Somos embaixadores

de Cristo

Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por Cristo, e
nos confiou o ministério da reconciliação;
pois que Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo, não imputando aos
homens as suas transgressões; e nos
encarregou da palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores por Cristo,
como se Deus por nós vos exortasse ...
2 Co 5.18-20
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Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação
® LOGOS àA palavra é

portadora do ser,
da vida ( conceito judaico-cristão)
A vossa palavra seja sempre com graça,
temperada com sal, para saberdes como
deveis responder a cada um. (Cl 4:6)
A resposta branda desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a ira. (Pv 15.1)
Como maçãs de ouro em salvas de prata,
assim é a palavra dita a seu tempo. (Pv
25.11)

Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação
®Por natureza

o cristão é pacificador

Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de
Deus.
Mt 5.9
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Referenciais para a formaç
formação da
visão e da aç
ação
®O

pecado da omissão

Aquele, pois, que sabe fazer o bem e
não o faz, comete pecado.

Tg 4.17

Perfil do lí
líder para este novo
tempo
ü Leitura crí
crítica do

ambiente
ü Flexibilidade com convicç
convicção
ü Coerência vivencial, transparência
ü Transversalidade
ü Aprendizagem continuada e lideranç
liderança cocoparticipativa
ü Mais proatividade do que reatividade
ü Gerenciar e mediar relacionamentos e
conflitos humanos – pastor eio de gente vs. gestão de eventos
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Perfil do lí
líder para este novo
tempo
ü Equil
Equilíí brio

espiritual, emocional, de
personalidade e corporeidade com equilí
equil íbrio
ü Alteridade à inser
inserçção do pró
próximo na
histó
hist
ó ria pessoal
ü Comprometimento e lealdade vs. aç
ação
libertá
libert
á ria do indiví
indiv íduo
ü Concretividade no discurso
ü Lí der com biografia à a vida é mais do que
palavras

Conclusão - Um plano de aç
ação
üSomos enviados ao mundo (João 17.18) não para
vivermos para ele, mas para vivermos para
Cristo nele (2 Corí
Corí ntios 5.15)
üE como cristãos devemos viver a vida o mais
normalmente possí
poss ível, contudo sem nos
mancharmos com o pecado (G
(Gáálatas 5.15.1 - 13)
üEste mundo (gr
(gr.. aion
aion)) é governado por Sataná
Satanás,
o prí
príncipe das trevas (Ef 2.1
2.1-- 10)
üO mundo inverte os valores de Deus (Is 5.20)
üQual tem sido a influência da sociedade presente
em suas decisões pessoais, nos padrões de
conduta na vida diá
diária e na adoraç
adoração?
üEsponja - ó leo - sal/luz (Mt 5.135.13 - 16)
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Nossa iniciativa ...
Estamos vivendo a civilização do conhecimento,
mas não da sabedoria.
A sabedoria é o conhecimento temperado pelo juízo.
André Malraux

Não podemos todos ser apóstolos, mas podemos ser
“cartas vivas”.
William A. Sunda y

Quanto menos trato as plantas do pomar, mais
ampla é a invasão da erva daninha.
Anô nimo

Honestidade é o primeiro capítulo no livro da
sabedoria.
Thomas Jef fers on

Se cada um limpar a frente de sua casa, a rua toda
ficará limpa.
Anô nimo

... faç
faça-me
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver

um instrumento de sua paz ...
ódio, que eu semeie a paz;
injuria, perdão;
dúvida, fé
dú
fé;
desespero, esperanç
esperança;
trevas, luz;
tristeza, alegria ...

Fr ancisco de Assis
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Web-site:
www.etica.pro.br

E-mail:
rega@etica.pro.br
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num mundo sem Deus
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