Olá líder.
Encorajamos você a ser um agente de transformação na nossa Nação! A mudança do Brasil começa
em cada um de nós, e começa de dentro para fora, no coração para assim refletir nas nossas
atitudes, trazendo transformação nas nossas vidas, lares e sociedade. Em II Crônicas 7:14 diz que, se
nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor Deus, orar e nos arrepender dos maus caminhos, Ele
ouvirá dos céus, perdoará nossos pecados e fará o país progredir de novo! Aleluia! Nós temos a
chave para transformação do Brasil, começa por mim e por você!

No Próximo domingo será
culto de ceia!

Após o culto de Ceia, haverá na Associação cachorro quente do Ministério Infantil
Valor R$ 5,00
Os bilhetes devem ser adquiridos com as professoras do cultinho

Fique Ligado, estamos com inscrições abertas para o curso Aliançados para Sempre”
Curso "Aliançados para Sempre"
Inscrições abertas até dia 14 de setembro na secretaria
Início do curso: 20 de setembro – toda terça-feira as 20h
Investimento: R$ 50,00 por casal

Agora a Igreja tem Whatsapp (47) 9.9128-3834.
Adicione nos seus contatos e fique ligado por enviaremos avisos importante por ele.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Como fazer: Movidos pelo exemplo. Conversem relembrando a história da Professora Ausonia (Vídeo
enviado no grupo do whatssap). Peça que cada um compartilhe um exemplo que marcou a sua vida,
que interferiu em seus relacionamentos, seus estudos, sua profissão.
Ao final, orem juntos pedindo a Deus graça e capacitação para ser agente de transformação na vida
de outras pessoas. Objetivo: Sermos impulsionados a ser agente de transformação.

Separe uns minutos para cantar ao Senhor.
Dicas de Música
Brasil olha pra cima (enviamos link da canção grupo do whatssap)
Rei Do Meu Coração

Texto Base II Crônicas 7: 12 ao 22

Aqui o texto diz que, o povo que se chama pelo nome do Senhor Deus, orar e se arrepender dos
maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e fará o país progredir de novo. Mas se o
povo deixar de seguir e obedecer os mandamentos do Senhor, servir e adorar a outros deuses, cairá
desgraça sobre ele”

A transformação que desejamos ver na nossa Nação inicia em nós. Ela vem de dentro para fora,
quando reconhecemos nossos pecados, nossas corrupções, nossa falta de exemplo em muitas áreas
da nossa vida, nossa falta de cristianismo nas atitudes do dia a dia, então começamos a entender que
nós precisamos urgente ser um agente de transformação no nosso lar, família, trabalho, escola,
igreja e sociedade que vivemos. A mudança do Brasil começa em cada um de nós!

Reflexão:
Você já ouviu “o problema do Brasil é o brasileiro”
Buscamos o exemplo no outro, quando nós não somos. Buscamos a conduta no outro, mas não
procedemos assim. Falamos do País num todo, mas nos esquecemos que o País é cada um de nós.
O desafio é olhar para mim mesmo, reconhecer, confessar e estar disposto a ser curado e
transformado, para ser um agente de transformação.

➔ Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
I Co 11:1 – Paulo tinha autoridade em dizer, pode me imitar, porque eu imito a Cristo.
História da Professora Ausonia: mais de meio século na sua profissão de professora, e
impactou e fez a diferença na vida de muitos dos seus alunos que hoje são cidadãos de bem
e profissionais. Um exemplo de pessoa agente de transformação no seu meio.
➔ Fome e sede de justiça.
Mt 5:6 – Nós precisamos parar de esperar pelo governo, ou pelo empresário, pelo pastor,
por este ou aquele que tem mais tempo e dinheiro que eu. Ter fome e sede de justiça é ser
inconformado com a realidade cruel de muitos perto de nós, e fazer algo, ser agente de
transformação na vida de outros. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas certamente
conseguimos mudar o mundo de alguém.

➔ Honrar Autoridades.
Rm 13:2 – aquele que se revolta contra autoridade, se revolta contra Deus.
Temos a facilidade em honrar autoridades estabelecidas com qual nos identificamos ou
“votamos”. Mas a palavra de Deus diz que toda autoridade é estabelecida por Ele. O nosso
desafio começa quando temos que honrar o presidente que não votei, a professora que não
gosto, o líder que não me identifico, o pastor que não faz do jeito que eu gostaria que
fizesse.
➔ Assuma a Responsabilidade
II Tm 2:15 – Faça o possível para ser aprovado por Deus, um trabalhador que não tem do que
se envergonhar.
Para sermos aprovados, para prosseguir e enfrentar a próxima batalha, é preciso que
assumamos a responsabilidade. Precisamos parar de terceirizar aquilo que é nosso dever,
parar de culpar o outro por algo na nossa vida que não vai pra frente, precisamos reconhecer
que algo não está funcionando por minha causa, ter humildade de fazer o caminho de volta
para prosseguir!
Assumir responsabilidade é a marca do líder. Ela quer dizer maturidade.
Um presidente dos EUA, Harry Truman, acabou como uma figura bastante popular no País,
por ter colocado em sua escrivaninha, no Salão Oval, uma plaqueta bastante singular com os
dizeres “as transferências de culpa terminam aqui” Ele entendia que a verdade por mais
dura que fosse, era uma das marcas de um verdadeiro líder.
➔ Torcer contra, mesmo estando no mesmo barco
I Sm 17: 31 e 32
Saul não gostava de Davi, era uma cara complicado, sem identidade, não era um bom Rei,
não trazia segurança ao seu povo. Davi poderia deixar ele se dar mal no reinado dele, e
aguardar para triunfar no seu reinado. Mas Davi não fez isso, como um homem que foi
chamado “segundo o coração de Deus”, Davi entendeu que naquele momento ele não era o
rei, mas fazia parte daquele povo dentro daquele reinado, e lutou, e fez sua parte. Ele não
ficou ali “lavando as mãos” deixando o barco afundar porque não era assunto dele. Ele sabia
que se “o barco afundasse” ele ia junto. Ele entendeu que se o filisteu triunfasse, todo o
povo pereceria, inclusive ele.
Deixe seu orgulho de lado, deixe de remar contra! Só porque não é você o líder no momento
não deixe de contribuir, de fazer a sua parte, afinal você está no barco e se a liderança
afundar, afunda todo mundo junto. Você não votou no atual Presidente, deixe seu orgulho
de lado! Pare de torcer contra só para dizer no final “eu avisei”. Se o País afundar, afunda
todo mundo.

“Se nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor Deus, orar e nos arrepender dos maus caminhos,
Ele ouvirá dos céus, perdoará nossos pecados e fará o país progredir de novo! Aleluia! Nós temos a
chave para transformação do Brasil, começa por mim e por você!
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