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08 a 14 de maio de 2022

O LÍDER E
SEU CARÁTER
Quebra-gelo (5 min)
Em qual capa de revista você gostaria de sair e com qual frase de
destaque?
Conversando com Deus (5 min)
Apresentando cada presente na reunião ao Senhor.
Louvando e adorando juntos (5 min)
“Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha
súplica.” (Salmos 116:1)
Leitura Bíblica
Neemias 5:12-19
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
No capítulo 5, Neemias corrige injustiças sociais que
atrapalhavam a reconstrução. Alguns nobres estavam se aproveitando
da situação para emprestar dinheiro com juros (prática condenada
entre os judeus), ou até mesmo para comprar seus irmãos judeus
como escravos, ou suas terras. No meio da crise e esforço, queriam
tirar vantagens.
Neemias pôde corrigir tais práticas por causa de seu caráter;
diferente destes nobres, ele não tirou vantagem nem mesmo do
fato de ser o governador deles e ter o direito de cobrar impostos. Na
verdade, Neemias foi além disso: doava de seus próprios recursos, com
uma elevada despesa diária.
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Neemias era um homem de vida exemplar, que não buscava
seus próprios interesses. Diz-se que um líder nunca será maior que
seu próprio caráter: Neemias era grande, em ações, em visão, em
dedicação, em caráter. Tanto que no cap. 6 ele pode ignorar a acusação
de que pretendia ser rei em Jerusalém.
Reflexão
1.

Tenho consciência dos pontos em que minha liderança é
prejudicada por algum traço de caráter ou de comportamento?
(Se possível, falar sobre isso, para receber estímulo ou exortação,
com oração)

2. Eu tenho um plano para melhorar meu caráter e comportamento?
Qual? Tenho um mentor me acompanhando? Quem?
3. A quem, e como, tenho ajudado a melhorar seu caráter e
comportamento?
Orando uns pelos outros (25 min)
Até o final desta série de reuniões, usar a cartolina para continuar
orando, acrescentando novos motivos e agradecendo pelos que já
foram atendidos.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Planejar eventos de comunhão para aprofundar os RDs.
Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para
orar com seu PGM pela liderança pastoral.
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