
Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 



Líder Servo 
Excelência Acadêmica 

Disposição em Servir  



Líder Estratégico 
Mentalidade Global 

Profundidade / Simplicidade 



Líder Modelo 
Faça o que eu falo, 

Faça o que eu faço. 



Líder Pensador 
 Desafia à Reflexão Teológica 
Acusa o nosso Pragmatismo 



Líder Barnabé 
Encorajador 
Mobilizador 



Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 

Grande visibilidade.                                                    
Líderes de um movimento transformador.  

Menor visibilidade.                                             
Multiplicador de um movimento transformador.  

Pouca visibilidade.                                                                   
Apoiador de líderes e multiplicadores de transformação. 



Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 

Diferentes Chamados, 
Diferentes Dons,          
Diferentes Papeis,                       
Mesmo time em missão. 



Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 

Ele não é aquele que transforma a realidade.               
Ele é aquele que forja os que a transformam. 





Sergei Bubka 



Yelena Isinbayeva  



Fabiana Murer 



Thiago Braz 







Todos querem ser um diamante,                              
mas bem poucos desejam ser lapidados.  



Atletas não vencem quando                            
os estádios estão cheios                                    

e os refletores acesos.  
Atletas vencem, ao longo de anos,          

quando optam por treinar,                            
sem uma só pessoa para aplaudir                                  
ou uma só câmera para fotografar.  



Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 

Antes de transformar a cultura,                         
o Evangelho precisa transformar a Igreja 

Antes de transformar a igreja,                         
o Evangelho precisa transformar o líder 



Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 

Cornélio 
•  Piedoso e temente a Deus;  
•  Dava muitas esmolas ao povo  
•  e orava continuamente a Deus.  

Deus fala, Ele obedece. 

Pedro 
•  Representante da igreja         

de Jerusalém. 
•  Líder com uma agenda. 

Deus fala,                                       
Ele diz: Não Senhor! 



Como o EVANGELHO transforma 
a igreja 

na qual ela está inserida? 
e a cultura 

Cornélio 

Antes de transformar a cultura,                         
o Evangelho precisa transformar a Igreja 
Antes de transformar a igreja,                         
o Evangelho precisa transformar o líder 

Pedro 



O Evangelho de Jesus tem o poder de fazer, 
na vida de homens e mulheres, o que,              
ao longo da história, ideologias humanas         
se mostraram incapazes de realizar. 

Resgate a centralidade do Evangelho                          
em sua vida e em seu ministério. 



A transformação gerada na vida de pessoas           
que se rendem ao Evangelho de Jesus provoca        
o redimensionamento de suas crenças, valores         
e atitudes para com o mundo (Cosmovisão). 

Tenha como alvo a transformação da 
cosmovisão daqueles a quem Deus lhe enviou. 



Homens e mulheres, transformados pelo poder gracioso        
do Evangelho de Jesus, tornam-se agentes                              
de transformação na história, promovendo os valores               
do Reino de Deus, onde quer que estejam. 

Reafirme o DNA de sua igreja como     
uma comunidade em missão no mundo 


