COMEÇANDO... (5 min)
Você gosta de servir os outros? Gosta de ser servido? Comente.

TEMPO DE ORAR (5 min)
Þ Ore sobre os problemas e as dificuldades que poderão aparecer.
Þ Ore pelas pessoas que hoje querem servir em PGMs; os que estão aqui e os que virão.
Þ Ore pela revitalização da SIB em Goiânia; suplique por avivamento a partir de nós.
Þ Ore pelo encontro de hoje, suplique a direção de Deus.

TEMPO DE CANTAR (5 min)
HCC 433 – Usa, Senhor (Mônica Coropos)
Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor
que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso, tudo te entrego, ó Deus,
enquanto neste mundo eu viver.
Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.

TEMPO DE OUVIR (15 min)
A liderança do PGM
Jesus: nosso modelo de liderança
Liderança é algo necessário em qualquer sociedade ou instituição. Nada funciona sem um
líder. Quando estamos em grupo em um local informal, como um restaurante, por exemplo,
alguém sempre assume espontaneamente e lidera na escolha do cardápio, ainda que com
participação de todos. Isso é liderança.
Se PGMs são relevantes hoje, isso aconteceu porque Deus levantou homens e mulheres
fiéis para a nobre tarefa de liderá-los. É exatamente por isso que a Bíblia fala tanto sobre líderes,
dons, funções e responsabilidades. Dons têm a ver com ministério, que tem a ver com serviço.
O referencial inigualável para todo servo que lidera no reino de Deus é Jesus Cristo. O alvo de
todo cristão é ser, pensar e sentir como ele. Jesus é o nosso modelo de liderança.
Cada líder precisa assumir sua posição em Cristo, usar seus dons com intensidade e provar
a mais sublime das oportunidades que é servir por meio do amor. Na igreja, portanto, o modelo
é Cristo e o alvo é servir como ele serviu. Se Jesus não almejou o poder, a vaidade, o prestígio,
a fama, por que alguns líderes buscam tanto essas coisas?
Características de um bom líder de PGM
Vamos, agora, verificar quais são as características de um bom líder de PGM. Todas as que
serão listadas a seguir são aplicáveis à liderança bíblica em geral, sobretudo no PGM. Todo
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líder que deseja fazer a obra de Deus deverá buscar essas qualidades em oração até que cada
uma delas seja gerada pelo Espírito Santo no seu interior.
Com a lista a seguir, não estamos afirmando que apenas crentes experientes podem se
tornar líderes de PGM. Não importa o tempo de convertido de uma pessoa. O que importa é a
intensidade de sua busca por ser o exemplo de cristão e de líder que todos esperam. Esses
aspectos certamente farão a diferença para que você colha bênçãos de Deus como líder:
1 – Testemunho cristão exemplar
Um conceito muito difundido na Bíblia é o de ser irrepreensível, ter uma vida cristã
saudáve. Portanto, ser uma referência de cristão é muito importante para alcançar vitórias que
engrandeçam o precioso nome de Jesus.
Para ser um líder de PGM, é necessário, em primeiro lugar, ter uma vida cristã exemplar,
compromisso e a compreensão de que ser líder é um privilégio e não um sacrifício. O maior
desafio de um líder é ser um exemplo para todos, vivendo um estilo de vida bíblico. O apóstolo
Paulo, na carta que escreveu aos Coríntios, disse para a igreja: “Sejam meus imitadores, como
eu sou imitador de Cristo.” (1Co 11.1). Os membros devem olhar para o líder do PGM e
enxergar um servo de Deus que luta contra o mundo, a carne e o diabo para honrar e glorificar
a Deus em tudo o que ele ou ela faz.
O líder deve ser transparente. Essa é a marca de alguém que tem vencido o orgulho e a
necessidade de ser aceito. Líderes transparentes são livres. Eles refletem segurança nos
relacionamentos. O líder jamais deve se portar como alguém superior, que não tem dificuldades
ou problemas a serem resolvidos Lembre-se: o líder também deve ser pastoreado pelos
membros do PGM, e para isso ele tem de ser totalmente sincero. Até na maneira com que lida
com suas fraquezas o líder deve ser exemplo de cristão.
2 – Direção do Espírito Santo
O contrário de ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de si mesmo, de ideias e de conceitos
próprios ou seculares. Na Bíblia, temos inúmeros exemplos do Espírito Santo dominando
pessoas e usando a vida delas poderosamente. O Espírito é a fonte de vida e do caráter cristão.
Assim, os líderes devem ser reconhecidos como pessoas cheias do Espírito – isto é: eles
produzem o fruto do Espírito em seu viver: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio (cf. Gl 5.22).
3 – Consciência de missão
Ser líder de um PGM é uma questão de se compreender a missão para a qual todos nós
fomos chamados. Paulo disse assim: “Ele [Jesus Cristo] morreu por todos, para que os que
recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e
ressuscitou por eles” (2Co 5.15). Pedro explicou como isso deve ser na prática: “Deus
concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom
uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com
as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo
que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória e o poder
para todo o sempre! Amém.” (1Pe 4.10-11).
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Deus nos convocou para exercer funções no corpo de Cristo, todas culmindo para a
edificação da igreja no cumprimento de sua missão: fazer discípulos. O líder precisa assumir
seus dons e usá-los ao máximo em favor da missão da igreja.
4 – Vida devocional consistente
É fundamental que o líder do PGM seja discipliado e tenha comunhão diária com Deus,
vivendo em temor e de acordo com os ensinos de Jesus. Investindo tempo com Deus é a garantia
de que sua liderança resultará em vidas transformadas e frutíferas, glorificando a Deus.
Interceder diariamente pelos membros do PGM é um hábito que precisa ser presente, pois
cremos no poder da oração. Um bom líder tem o hábito de anotar todos os pedidos do PGM e
apresentá-los a Deus durante aquela semana. Se o líder dedicar diariamente quinze minutos de
seu tempo em oração pelos membros do PGM, isso será de grande benefício para todos.
Ter uma vida devocional consistente é uma questão de priorizar o reino de Deus. Dia a dia
somos inundados por compromissos e muitas vezes não temos claro quais são nossas
prioridades. Quando lideramos um grupo de pessoas, precisamos dedicar tempo de qualidade
para que haja um crescimento significativo.
Muitos são os ladrões de tempo em nossos dias. É possível um crente passar um mês, um
ano ou até mesmo uma vida inteira sem produzir frutos para o Reino. Nosso alvo é nos revestir
do Espírito e priorizar o plano de Deus. Não existe alvo maior ou melhor que aqueles
estabelecidos por Cristo para a igreja dele. A obediência é um objetivo inegociável na vida de
qualquer discípulo de Jesus.
5 – Submissão à liderança da igreja e sua visão
O líder deve ser submisso a sua liderança e ter uma visão que se integre à missão global da
igreja. Uma das estratégias de Satanás na vida do líder é fazê-lo rebelde e insubmisso.
Submissão não é prisão, é liberdada. Submissão é um dos segredos de uma vida longa, próspera
e cheia de frutos. Pessoas submissas às autoridades são prevalecentes.
Uma das expressões da insubmissão é a arrogância. Pessoas arrogantes geralmente
apresentam resistência a mudanças e aprendizagem de algo novo. É difícil conviver com alguém
duro, resistente e cheio de razão. Pessoas intratáveis nunca erram, sempre estão com a razão ou
se justificando e, finalmente, nunca terão o caráter transformado. Se existe algo que nós
devemos aprender nestes dias, é a capacidade de sermos ensináveis e tratáveis. Disponiblidade
para inclinar os ouvidos e o coração para ser ensinado é algo necessário e urgente. Somente
aqueles que têm o coração amolecido por Deus e se deixam ensinar e ser tratados podem se
tornar grandes líderes na igreja de Cristo.
A humildade é uma qualidade marcante a quem vive rendido diante do Senhor Jesus. Para
esses, não há lugar para o orgulho ou a soberba; só para um coração despojado, entregue,
rasgado diante do altar de Deus. Pessoas com um coração humilde expressam a vida de Jesus e
se tornam grandes e eficientes líderes.
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TEMPO DE COMPARTILHAR (30 min)
Em Marcos 10.32-45, temos um exemplo muito claro do ensino de Jesus sobre liderança.
1. De que forma o ensino de Jesus sobre liderança divergiu da concepção de liderança dos
discípulos?
2. Quais eram as expectativas dos discípulos quanto à função que teriam enquanto líderes?
3. Como Jesus usou a autoridade de sua liderança e de que maneira os discípulos desejavam
usar a deles?
4. Que tipo de problema a visão dos discípulos sobre liderança causou entre eles? Qual teria
sido o resultado inevitável, caso o Senhor Jesus não intervisse?

TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS (15 min)
Þ Pedidos de oração (anotar):

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 min)
Þ Anote aqui os nomes de seus alvos de oração:

TEMPO DA IGREJA (5 min)
Campanha de Missões Mundiais: de janeiro a abril.
Bíblia Nova Versão Transformadora. Quem desejar adquirir a Bíblia NVT com super desconto,
procure a Paulinha para maiores informações. WhatsApp: 98112-0195.
Refugiados. Acampadentro da juventude no período da Páscoa (13 a 15 de abril).
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