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AULA - EBD - 17/05/2020
A igreja eleita
Tema: Um líder segundo a vontade de Deus
Texto base: Efésios 1:1

Contexto
1. O Apóstolo Paulo começa a sua carta falando do seu chamado por Deus;
2. A v
 ontade de que Paulo fosse apóstolo não era humana, mas divina;
3. O Ap. Paulo também se apresenta da mesma forma às igrejas dos gálatas [e também em outras
cartas] (Gálatas 1:1);

Tópicos
1. Deus sabe quem Ele está chamando (Atos 9:13-16):
a. Os homens possuem uma visão ao nosso respeito e Deus possui outra (1 Samuel 16:7);
b. Para o mundo somos um caso perdido, mas para Deus um obreiro em potencial;
c. Não chame a si mesmo de uma coisa que você não é (2 Coríntios 11:13-15);
2. O fato de Deus nos chamar não nos isenta de nos prepararmos:
a. O Ap. Paulo ficou 3 anos na Arábia (Gálatas 1:17-18);
b. O Ap. Paulo ficou depois 15 dias com Pedro (Gálatas 1:18). A palavra ver neste versículo
vem do grego historeo (pron.: histôréo) que significa descobrir, aprender, examinar,
investigar, adquirir conhecimento pela visita;
c. O Ap. Paulo se preparou durante 14 anos depois de sua conversão (Gálatas 2:1):
i.
Segundo a Bíblia Cronológica isso ocorre depois de sua conversão descrita em Atos
9 no ano 35 EC;
d. Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo (Atos 7:22-23);
e. Moisés ficou mais 40 anos em M
 idiã no deserto (Atos 7:29-30):
i.
Foi ao completar 80 anos que Moisés viu a sarça ardente;
ii.
Para ver a sarça arder precisamos de mais tempo no deserto;
f. Davi reinou em todo o Israel aos 30 anos (2 Samuel 5:4):
i.
Mas antes Davi já estava reinando em Hebrom (Judá) por 7 anos e seis meses;
ii.
Temos que primeiro aprender a reinar em Hebrom para depois reinar sobre Israel;
iii.
Não adianta querer ser obreiro ou ministro se não sabe ser servo;
iv.
Não adianta querer ser pai se não sabe ser filho;
g. Jesus começa a atuar com cerca de 30 anos (Lucas 3:23);
h. O fato é que ninguém ficou esperando sentado Deus fazer aquilo que nós precisamos
fazer;
i. Todos estavam ativos até o ministério maior começar;
3. A capacidade e o desenvolvimento é Deus quem nos dá, para cumprirmos o seu chamado:
a. Por isso não podemos nos gloriar (1 Coríntios 3:7-8);
b. O Ap. Paulo diz que aqueles que se gloriavam eram carnais e não espirituais (1 Coríntios
3:4-5):
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i.
Ou seja, quem quer ser uma coisa que não é se encaixa neste grupo de carnais;
c. O seu galardão vem de executar o seu chamado e não o chamado dos outros (1
Coríntios 3:8);
d. Todos os obreiros e ministros são um e não pode haver disputa (1 Coríntios 3:8);
4. Um líder possui marcas do seu chamado (Gálatas 6:17):
a. O Ap. Paulo possuía muitas marcas em seu ministério (2 Coríntios 11:23-28);
b. Jesus foi quem mais abriu mão e ficou marcado para ser um líder (Filipenses 2:7-8);
c. Jesus mostrou as marcas do seu ministério para todos os seus discípulos (João 21:27);
d. Quais marcas exteriores ou interiores você tem (2 Coríntios 11:28)?
5. Um líder se humilha para exaltar os liderados (2 Coríntios 11:7);
6. Um líder não pode contar com aqueles que não valorizam seu trabalho em Deus (2 Coríntios
11:8);
7. Um líder precisa identificar com quem ele pode contar no ministério;
a. Deus enviou pessoas da Macedônia para prover o salário do Ap. Paulo e suprir suas
necessidades, pois aquela igreja desprezou o Ap. Paulo por conta de outros falsos
apóstolos (2 Coríntios 11:8-9);
8. Um líder precisa identificar as suas fraquezas e ter certeza das suas qualidades (2 Coríntios
11:6);
9. Um líder não é conduzido, mas é ele quem c
 onduz:
a. No deserto haviam dois líderes, Moisés (Êxodo 3:10) e Arão (Êxodo 24:14);
b. Moisés não andava sozinho, mas preparou um líder parecido com ele e que subia o monte
Sinai com ele (Êxodo 3:13-14 - esperai-nos aqui);
c. Prepare o seu Josué para te ajudar no seu departamento ou ministério;
d. Moisés não era conduzido, mas conduzia o povo (Êxodo 14:11-14);
e. Arão não conduzia, mas era conduzido pelo povo (Êxodo 32:1-2);
10. Um líder não esquece dos primeiros liderados, sua família, mas anda com eles (Êxodo 18:6);
11. Um líder precisa saber ouvir (Êxodo 18:15-26):
a. Jetro deu sua opinião e disse para Moisés ver se fazia sentido diante de Deus (Êxodo
18:23);
b. Às vezes os que estão de fora do problema vêem coisas que o líder não está vendo e
possuem opiniões valiosas que melhoram o trabalho do líder;
c. Avaliar as sugestões não quer dizer que o líder executará, mas que ouvirá o liderado;
d. E ao mesmo tempo o liderado precisa ter maturidade para entender que a decisão é do
líder e não dele;
12. Um líder de Deus direciona e transforma a vida do liderado (1 Timóteo 4:16);
13. Um líder ora pelo progresso dos seus liderados (Colossenses 1:3-4):
a. Quando Paulo diz "temos ouvido falar" podemos observar o resultado da liderança;
14. Um líder precisa pedir a Deus que o ajude na leitura, estudo, compreensão e meditação da
Palavra de Deus (Salmos 119:18):
a. Um líder sem a Palavra de Deus é como um soldado desarmado;
b. Precisamos manejar bem a Palavra da Verdade e não apenas possuir a espada
[conhecimento da Palavra de Deus] (2 Timóteo 2:15);
15. Um líder precisa conhecer a sua história:
a. A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende,
e se nega a aprender. Mas não aceito isto como sendo próprio do cristão. O meu ponto de
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vista é que o cristão deve aprender da história, que, por ser cristão, seu dever é fazer isto, e
deve animar-se a fazê-lo. (…) o meu argumento é que, para nós, é sempre essencial
suplementar a nossa leitura [bíblica e] teológica com a leitura da história da igreja. (…)
senão, corremos o perigo de nos tornar abstratos, teóricos e acadêmicos em nossa visão da
verdade; e, deixando de relacioná-la com os aspectos práticos da vida diária, logo
estaremos em dificuldade. (Martyn Lloyd-Jones).
16. Um líder precisa estar à frente das pessoas no estudo da Bíblia e em oração:
a. Os liderados desejarão fazer o que você faz (bom ou ruim);
17. O exemplo de Hudson Taylor:
Dr. Howard Taylor, em Hudson Taylor's Spiritual Secret (pág 234f) [Livro Segredo Espiritual]
descreve uma experiência que teve viajando com seu pai, Hudson Taylor, pela China. Ele escreve,
Não foi fácil para o Sr. Taylor encontrar tempo para oração e estudo da Bíblia em meio à sua vida
agitada, mas ele sabia que isso era vital.
Bem lembram os escritores, viajando com ele mês após mês no norte da China, de carroça e
carrinho de mão, nas mais pobres estalagens à noite.
Frequentemente com apenas um quarto para orientais e viajantes, eles separavam um canto para
seu pai e outro para si mesmos, com cortinas de alguma espécie; e depois que o sono finalmente
trazia certa medida de quietude, eles ouviam um fósforo riscado e percebiam a luz da vela
bruxuleando, o que significava que o Sr. Taylor, apesar de cansado, estava se debruçando sobre a
pequena Bíblia em dois volumes, sempre à mão.
Das duas às quatro da manhã era o período que ele se dedicava à oração; o tempo que ele podia
estar certo de não ser interrompido, para esperar por Deus.
Aquele bruxulear da luz da vela significou mais para eles do que tudo que leram ou ouviram a
respeito da oração em secreto; significava realidade, não pregação, mas prática.
A parte mais difícil da carreira missionária para o Sr. Taylor era manter o estudo regular, em
espírito de oração, da Bíblia. "Satanás sempre arrumará alguma coisa para você fazer," ele
dizia, "quando você deveria estar ocupado com isso, mesmo que seja apenas arrumar a
cortina de uma janela.".

