Estudo para Células – 11/01/2017
Tema: SETE FALTAS INACEITÁVEIS NA VIDA DE UM
LÍDER.

“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem sabem em que tropeçam.” (Provérbios 4:18,19)

(Estamos em “construção”. Estamos sendo aperfeiçoados)
1. FALTA DE COMPROMISSO - (obrigação, promessa); Não somos livres pra fazermos o
que queremos e o que podemos. Somos livres para fazermos o que devemos. O que nos
move no exercício do nosso ministério é a gratidão, a obediência e o amor.
2. FALTA DE PRIORIDADES – Qualidade do que está em primeiro lugar. Não é de Deus
abandonar a família e o seu trabalho pra fazer a Sua obra. Mesmo assim, não teremos
sucesso em nosso ministério se não dermos a devida prioridade ao Reino de Deus.
3. FALTA DE RESPEITO E CONSIDERAÇÃO – Quando faltamos com o respeito e a
consideração com as pessoas, tanto aquelas que não conhecem Jesus como os nossos
irmãos na fé, nossos discípulos, os nossos guias espirituais, na verdade,
desrespeitamos e desconsideramos o próprio Deus e a Sua obra.
4. FALTA DE IDENTIDADE – Há líderes que dizem que ele pertence ao povo de Deus, ele
vai a vários templos, frequenta vários apriscos em detrimento à sua própria
congregação. É como se fosse uma planta que constantemente muda de canteiro,
nunca dá frutos, ou quando frutifica seus frutos são de péssima qualidade. É ave de
arribação, ave de penas de várias cores, não tem uma identidade.
5. FALTA DE CONHECIMENTRO DOUTRINÁRIO – Não quer dizer que pra ser líder de
célula seja necessário ter conhecimento vasto e profundo da Teologia. Mas, também é
verdade, que o líder deve se esmerar em conhecer o seu Senhor e a Sua Palavra.

“Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor” (Oséias 6:3). “O meu povo está
sendo destruído porque lhe falta o conhecimento”.
6. FALTA DE SAÚDE ESPIRITUAL – A falta de saúde espiritual faz brotar em nosso
coração raiz de amargura, as pessoas ao nosso redor dificilmente prosperarão, todo
entulho emocional é despejado nos ouvidos alheios, nunca temos uma palavra de
ânimo, incentivo, encorajamento. É como se estivéssemos “bichados”, além de
estarmos contaminados, contaminamos os outros, também.
7. FALTA DE VISÃO – “Visão é uma imagem do futuro que produz paixão”. “Clareza de
visão cria clareza de prioridade”. O líder que tem visão concilia com maestria a função
visionária com a função de implementação. Função Visionária= fazer a coisa certa;
Função de Implementação = fazer corretamente as coisas. Visão Clara possui quatro
aspectos: (a). Objetivo - Informa-nos em que tipo de negócio estamos envolvidos. (b).
Imagem – Fornece o “retrato” de como as coisas seriam se tudo estivesse correndo
como planejado. (c). Valores – Determinam como devemos nos comportar quando
trabalhamos no objetivo. (d). Metas – Direcionam minha energia e a dos outros
imediatamente. Mais um pouco sobre visão:
 A visão começa no interior, no íntimo.
 A visão vem de sua própria história.
 A visão atende às necessidades dos outros.
 A visão ajuda você a reunir recursos.

