
Vlademir Hernandes 
13/11/2016 
2Tm 2:1-7 

VISÃO DE FUTURO: 
REINO E SOCIEDADE 



INTRODUÇÃO 



IBCU 2040 
REINO E SOCIEDADE 



O CHAMADO CRISTÃO 
TEM UMA ESSÊNCIA E  

DOIS CONTEXTOS 



ESSÊNCIA: INFLUÊNCIA 
CONTEXTOS: REINO E 

SOCIEDADE 
1CO 11:1 
Cl 3:16 

EF 4:11-15 
EF 4:16 
Cl 3:16 

Caráter 
Palavra 

MT 5:13-16 
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JESUS  C R  I  S  T  O 



• Igreja, Reino 
– Participante expectador 

• Sociedade 
– Sal sem gosto 
– Lâmpada escondida 

DISTORÇÃO 1: 
INFLUÊNCIA INSIGNIFICANTE 



•  Mente e 
consciência 
corrompidos 

•  Atos negam o 
Deus que afirmam 
conhecer 

•  Faladores  
•  Enganadores 
•  Ensino errado 

•  Lendas e 
mandamentos não 
bíblicos 

•  Silencie-os! 
•  Subvertem 

famílias inteiras 
•  Propagam uma 

Influência 
Perniciosa 

DISTORÇÃO 2: 
EXERCER INFLUÊNCIA PERNICIOSA 

A Liderança "Cretina" Tt 1:5 e 10-16 



• Dar ouvidos a "cretinos" 
• Mundanização 

 
“Sei porque a igreja tem pouca 
influência no mundo atualmente:  
é porque o mundo tem muita 
influência na igreja.” 

(Charles H. Spurgeon) 

DISTORÇÃO 3: 
ASSIMILAR INFLUÊNCIA PERNICIOSA 



O CHAMADO CRISTÃO TEM:  
UMA ESSÊNCIA (INFLUÊNCIA)  

E DOIS CONTEXTOS  
(REINO SOCIEDADE) 



2Tm 2:1-7 

O PROCESSO BÍBLICO  
DE CAPACITAÇÃO DE CRISTÃOS 

INFLUENTES EM 5 DEGRAUS 



FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 



•  "E o que... isso mesmo" 
– Conteúdo bem definido: 
Moralidade e Doutrina bíblica 
(3:16-17) 

•  "De minha parte ouviste" 
– Conforme instrução apostólica 
(1:13-14) 
• "Guarde (vigie) o que recebeu 
(bom depósito)" 

O FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 



• "Coluna e Baluarte" (1Tm 
3:15) 

• Fidelidade à sã doutrina (Tt 
2:1) 

• O oposto da liderança "cretina"  

O FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 



• Sem ele, a influência exercida é 
perniciosa 
– Proliferação da "cretinice" da 
Creta pré Tito 

• Sem ele, a influência assimilada 
é perniciosa 
– Conformação ao mundo 

• Como tem sido seu zelo? 

O FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 



FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 

FONTE DE ENCORAJAMENTO 



•  2:1 e 1:6-8 
"Não se acovarde/envergonhe" 
– Paulo preso 
– Timóteo com medo, tende a 

desacelerar 
– É advertido "Reavive (ponha fogo!) seu 

dom... imposição das minhas mãos!" 
– "Participe comigo dos 

sofrimentos" (2:3 ;3:12; Mt 5:11-13) 

A FONTE DE ENCORAJAMENTO 



• "Fortifica-te" 
– "Seja fortalecido  

• não seja fraco / tímido" 
– "Não se envergonhe" 
– "Não se acovarde" 
– "Não desanime" 
– "Seja persistente!" 
– "Encontre forças no lugar correto!" 

A FONTE DE ENCORAJAMENTO 



•  "Na graça" 
– "Pense na dádiva de alto preço!" 
– "Motivação proporcional à gratidão"  
– "Graciosa fortificação divina" 

• Independente de habilidades 
humanas (Refugo - Fp 3:4-8) 

• 2Co 12:10 "ser fraco é ser forte"  

A FONTE DE ENCORAJAMENTO 



RECURSOS DA GRACIOSA 
FORTIFICAÇÃO DIVINA Capac

ete da 
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Ef 6:13-17 



• Motivos de desânimo no nosso 
chamado: 
– Medo - covardia 
– Custo pessoal 
– Sentimento de incapacidade 

• Motivação e dedicação 
proporcionais ao valor que 
damos à graça 

A FONTE DE ENCORAJAMENTO 



FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 

FONTE DE ENCORAJAMENTO 

EQUIPE 

QUALIFICADA 



•  "Homens fiéis" 
– Confiáveis, responsáveis 

•  "Homens Idôneos" 
– Competentes 

•  "Escolha bem em quem vai 
investir!" (Mt 7:6) 

•  "Escolha bem quem colocará em 
posição de influência!" (Tt 1:11) 

A EQUIPE QUALIFICADA 



•  "Obreiro Aprovado" (2Tm 2:15) 
– Caráter irretocável 
– Comprometimento irreversível 

•  "Não se envergonha"(1:8; 2:15) 
•  "Maneja bem a Palavra"(2:15) 

– Estudioso, conhecedor, apegado 
– "Exortar pelo reto ensino e 
convencer os que 
contradizem" (Tt 1:9) 

A EQUIPE QUALIFICADA 



• Dedicação integral e irrestrita 
– Pronto para o sofrimento da luta 
– Não se embaraça (negócios da vida) 

• Deixa tudo para trás 
• Não tem alternativa - só ir à guerra 

• Objetivo:  
– Agradar quem o convocou 

A EQUIPE QUALIFICADA: 
SOLDADO FOCADO  



•  "Segundo Normas"= 
Propriamente 
– Rigor disciplinar 
– Preparação extenuante 
– Regras rígidas 

• Obstinação pelo prêmio 

A EQUIPE QUALIFICADA: 
ATLETA DISCIPLINADO 



•  Labor fatigante 
– Aração 
– Adubagem 
– Semeadura 
– Manutenção 
– Rega 

• Paciência 
– Espera, 

monitoração 

• Mais fadiga 
– Ceifa 
– Carga 
– Transporte 
– Descarga 
– Armazenagem 

• A dedicação 
compensa: 
– Alegria da colheita 

A EQUIPE QUALIFICADA: 
 LAVRADOR DEDICADO 



• Nem todos representam bem 
os padrões e ideais do 
Senhor... 
– Seja por inexperiência  
(recém convertidos) 

– Seja por que ainda precisam 
decidir ir um pouco além 

A EQUIPE QUALIFICADA 



A EQUIPE QUALIFICADA 



FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 

FONTE DE ENCORAJAMENTO 

EQUIPE 

QUALIFICADA 

COMPROMISSO 

HONRADO 



•  "Através de muitas testemunhas" 
– "Na presença de pessoas que 
são testemunhas de que você foi 
instruído e encarregado" 

– 1:6 - "Eu impus minhas mãos - 
você aceitou o encargo" 

– "Você se comprometeu!" 
– "Não retroceda!" 

O COMPROMISSO HONRADO 



• Proteger a unidade  
 
– Agindo em amor 
 

– Abolindo murmuração e fofoca 
 

– Submetendo-me à liderança 

O COMPROMISSO HONRADO 



• Participar da responsabilidade 
 
– Orando regularmente pelo 
crescimento 

– Buscando alcançar não 
cristãos 

– Sendo caloroso com visitantes 

O COMPROMISSO HONRADO 



• Servir no ministério 
 
– Descobrindo meus dons e 
talentos  

– Sendo equipado pelos 
pastores 

– Desenvolvendo um coração de 
servo 

O COMPROMISSO HONRADO 



• Apoiar o testemunho 
 
– Participando fielmente 
 

– Vivendo uma vida piedosa 
 

– Contribuindo fielmente 
(investir na influência) 

O COMPROMISSO HONRADO 



• Nós nos comprometemos 
– voluntariamente 

• Diante de testemunhas 
• Não podemos ignorar  
• Não podemos retroceder! 

O COMPROMISSO HONRADO 



FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 

FONTE DE ENCORAJAMENTO 

EQUIPE 

QUALIFICADA 

COMPROMISSO 

HONRADO 

RESULTADO EFETIVO 



•  "Transmite" 
– "Não guarde para si"  
– "É imperativo influenciar outros" 
– "Eu te passei para você passar" 
– "É necessário que outros se 
beneficiem do que recebemos de 
Jesus" 

– Ensinar com palavras e com a 
vida 

A PROPAGAÇÃO DA INFLUÊNCIA 



• "Para instruir outros" 
– "Replicarem o que te ensinei e 
o que você vai ensinar" 

• Que instruirão outros,  
que instruirão outros,  
que instruirão outros, 
até a consumação dos 
séculos! (Mt 28:19-20) 

A PROPAGAÇÃO DA 
INFLUÊNCIA 



•  1Pe 5:2-3 - Modelos para o rebanho 
•  1Co 11:1 - Imitadores de imitadores 

de Cristo 
• Hb 13:7 - Líderes cuja vida e Fé 

devem ser imitadas 
•  Fp 3:17 - Imitadores de bons 

modelos 
•  Tg 5:10 - Modelo dos que falam em 

nome do Senhor 

A PROPAGAÇÃO DA 
INFLUÊNCIA 



Paulo 

Timóteo 

Um 

A 

i ii iii iv 

B C D 

Dois Três Quatro 

Tito J.Marcos Silas 

A PROPAGAÇÃO DA INFLUÊNCIA 

256 



A PROPAGAÇÃO DA 
INFLUÊNCIA 
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FUNDAMENTO INEGOCIÁVEL 

FONTE DE ENCORAJAMENTO 

EQUIPE 

QUALIFICADA 

COMPROMISSO 

HONRADO 

RESULTADO EFETIVO 



IBCU 2040 
REINO E 

SOCIEDADE 

CONCLUSÃO 



• Seja relevante para a Igreja 
brasileira sendo influente e 
tornando-se uma referência 

• Produza e disponibilize materiais e 
recursos relevantes e de qualidade, 
que sirvam de bênção para 
lideranças de língua portuguesa do 
povo de Deus. 

REINO 



• Seja um centro de formação 
ministerial:  
– Formação de liderança; 
– Treinamento em aconselhamento 

bíblico; 
– Treinamento Missionário e 

Evangelístico; 
– Desenvolvimento (revitalização) de 

igrejas  
– Fortalecimento pastores. 

REINO 



• Estabeleça parcerias que com 
instituições existentes 

•  Implante suas próprias 
instituições de formação 

REINO 



• Cada um saiba e viva na 
sociedade como agente 
que leva a redenção em 
Cristo 

SOCIEDADE 



• Seja relevante, referência e 
influente na comunidade 
não cristã na RMC, 
especialmente em posições 
de influência 

SOCIEDADE 



• Seja atualizada nas formas, 
linguagem e tecnologias 
para alcançar diversos 
grupos da sociedade 

SOCIEDADE 



• Tenha uma escola para 
diversos níveis pautada 
pelo ensino e valores 
cristãos disponível à 
comunidade. 

SOCIEDADE 



ESSÊNCIA: INFLUÊNCIA 
CONTEXTOS: REINO E 

SOCIEDADE 
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