
 

Parcerias  

Estratégicas 

 

 



 Agenda  
  
Aula 1 - Introdução 
Aula 2 - Deus e Filhos 
Aula 3 - Maridos e Esposas 
Aula 4 - Pais e Filhos 
Aula 5 – Irmãos  em Cristo 
Aula 6 – Autoridades e Subordinados 
Aula 7 – Cristãos  e não Cristãos   
Aula 8 – Conclusão 
 



 Agenda  
  
Aula 1 - Introdução 
Aula 2 - Deus e Filhos 
Aula 3 - Maridos e Esposas 
Aula 4 - Pais e Filhos 
Aula 5 – Irmãos  em Cristo 
Aula 6 – Autoridades e Subordinados 
Aula 7 – Cristãos  e não Cristãos   
Aula 8 – Conclusão 
 



Pressupostos. 
Relacionamentos são fascinantes 
 

• Deus é um ser relacional. 1 João 4:8 
Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. 

• Deus criou o Homem como imagem e semelhança 
(ser relacional também). Gênesis 1:26 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves 

dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.  

• Os relacionamentos exigem investimentos e 
sacrifício. Romanos12:1 

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, 

que é o vosso culto racional.  

• A Graça, a palavra, e o Espírito Santo nos ajudam a 
fortalecer nossos relacionamentos. Joao14:16 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 



Expectativas 

1. Quais os objetivos dos meus relacionamentos? 
 

2. Qual a situação dos meus relacionamentos? 
 

3. Qual a vontade de Deus para meus relacionamentos? 
 

4. Como investir em relacionamentos 



Objetivo 

 E todos nós, com o rosto 
desvendado, contemplando, como 
por espelho, a glória do Senhor, 
somos transformados, de glória em 
glória, na sua própria imagem, como 
pelo Senhor, o Espírito. 

II Coríntios 3:18    



Ferramentas: A Palavra 
• Obedecer aos Pais (Efésios 6:1) 
 
• União com incrédulos (2 Coríntios 6:14) 
 
• Trabalhar (2 Tessalonissenses 3:11,12) 
 
• Ajudar a família (1 Timóteo 5:8) 
 
• Oferta aos pobres (Gálatas 2:10) 
 
• Educação de filhos (Efésios 6:4) 

 Confia no SENHOR de todo o teu coração e 
não te estribes no teu próprio entendimento. 

Provérbios 3:5 



Tipos de relacionamentos 
- Parasitose – Ciclo Vicioso 
Relacionamento de benefício individual 
 
 
 

João 2:24 

Mateus 23 

Romanos 3:23 

Expectativas  

Irreais 
Ira 

Tiago 1:19 

- Simbiose – Ciclo Virtuoso 
Relacionamento de mútuo benefício  
 
 

Ação e Reação 

1 Pedro 3 



Filhos 

Trabalho 

Líderes 

 

Sociedade 

Esposa Eu  Família 
Extendida 

Trabalho 

Subordinados 

Áreas de Relacionamentos 

Igreja 

Pais 



Parceria Estratégica 1: 

Deus / Filhos 

Deus 
Proteção 

Filhos 
Obediência 

...para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus.  

Romanos 12:2 

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 

apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo 

e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  

Romanos 12:1 



Parceria Estratégica 2: 

Maridos / Esposas 

Maridos 
Valorizar Esposas 

Esposas 
Respeitar Maridos 

 Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com 

discernimento; e, tendo consideração para com a vossa mulher 

como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, 

juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se 

interrompam as vossas orações. I Pedro 3:7  

Da mesma forma, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a 

fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem 

palavras, pelo procedimento de sua mulher. Observando a 

conduta honesta e respeitosa de vocês. 

I Pedro 3:1 



Parceria Estratégica 3: 

Pais / Filhos 

Pais 
Discipular Filhos 

Filhos 
Honra aos Pais 

  E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas 

criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.  

Efesios 6:4 

 

 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem 

os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 

Exodo 20:12 

 

 



Parceria Estratégica 4: 

Irmãos 

Irmãos 
Edificar 

Irmãos 
Perdoar 

  Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem 

afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17 

Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns 

aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim 

como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 

 Colossenses 3:13 



Parceria Estratégica 5: 

Líderes e Liderados 

Líderes 
Igualdade/Dignidade 

Liderados 
Diligência 

  Vós, senhores, fazei o que for de justiça e eqüidade a 

vossos servos, sabendo que também tendes um 

Senhor nos céus. Colossenses 4:1 

Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores 

segundo a carne, não servindo só na aparência, como 

para agradar aos homens, mas em simplicidade de 

coração, temendo a Deus. Colossenses 3:22 



Parceria Estratégica 6: 

Cristãos e Não Cristãos 

Cristão 
Evangelio 

Não Cristãos 
Recompensa 

  Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu 

vos tenho mandado...Mateus 28:19 

 

 

e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos. Amém. Mateus 28: 20 
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O ciclo de amor no relacionamento 
entre Deus e seus filhos 

Deus 
Amor 

Filhos 
Obediência 

...para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus.  

Romanos 12:2 

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 

apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo 

e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  

Romanos 12:1 



Objetivo: O ciclo de amor no 
relacionamento entre Deus e seus filhos 

Deus 

Proteção 

Misericórdia 

Encorajamento 

Instrução 

João 16:33   Estas coisas vos tenho 

dito para que tenhais paz em mim. No 

mundo, passais por aflições; mas 

tende bom ânimo; eu venci o mundo  

Salmos 32:8   Instruir-te-ei e te 

ensinarei o caminho que deves 

seguir; e, sob as minhas vistas, te 

darei conselho.  

Romanos 9:15   Porque diz a Moisés: 

Terei misericórdia de quem me aprover 

ter misericórdia, e terei compaixão de 

quem me aprover ter compaixão.. 



Objetivo: O ciclo de amor no 
relacionamento entre Deus e seus filhos 

Filhos 

Obediência 

Amor 

Fé 

Hebreus 10:19-25 Tendo, pois, 

irmãos, intrepidez para entrar no 

Santo dos Santos, pelo sangue de 

Jesus, pelo novo e vivo caminho que 

ele nos consagrou pelo véu, isto é, 

pela sua carne, e tendo grande 

sacerdote sobre a casa de Deus, 

aproximemo-nos, com sincero 

coração, em plena certeza de fé, 

tendo o coração purificado de má 

consciência e lavado o corpo com 

água pura. Guardemos firme a 

confissão da esperança, sem vacilar, 

pois quem fez a promessa é fiel. 

Consideremo-nos também uns aos 

outros, para nos estimularmos ao 

amor e às boas obras. Não deixemos 

de congregar-nos, como é costume 

de alguns; antes, façamos 

admoestações e tanto mais quanto 

vedes que o dia se aproxima  

Esperança 



Realidade de nossa limitação 

EU 

Eu 

Preciso 

Eu 

Mereço 

Eu 

Posso 

Então a serpente disse 

à mulher: Certamente 

não morrereis. Gênesis 

3:4 

Porque Deus 

sabe que no dia 

em que dele 

comerdes se 

abrirão os 

vossos olhos, e 

sereis como 

Deus, sabendo o 

bem e o mal. 

Gênesis 3:5 

E viu a mulher que 

aquela árvore era boa 

para se comer, e 

agradável aos olhos, e 

árvore desejável para 

dar entendimento; 

tomou do seu fruto, e 

comeu  

Gênesis 3:6 



Realidade da nossa limitação 

Desobediência 

Insegurança Hidolatria 

Murmuração 

A Dinâmica Racional/Emocional do Exodo 

E toda a congregação dos filhos de 

Israel murmurou contra Moisés e contra 

Arão no deserto.  

Êxodo 16:2 

E ele os tomou das suas 

mãos, e trabalhou o ouro 

com um buril, e fez dele 

um bezerro de fundição. 

Então disseram: Este é teu 

deus, ó Israel, que te tirou 

da terra do Egito. Exodo 

32:4 

Disse mais o SENHOR 

a Moisés: Tenho visto 

a este povo, e eis que 

é povo de dura cerviz. 

Exodo 32:9 

Não é esta a palavra 

que te falamos no 

Egito, dizendo: Deixa-

nos, que sirvamos aos 

egípcios? Pois que 

melhor nos fora servir 

aos egípcios, do que 

morrermos no 

deserto.. Exodo 14:12 



Aliança – A Proposta de Deus 

DEUS 

Ser  

Fiel 

Temer 

Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que 

aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que 

nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não 

tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:6-7 

Então disse-lhe 

Jesus: Vai-te, 

Satanás, porque está 

escrito: Ao Senhor 

teu Deus adorarás, e 

só a ele servirás.  

Mateus 4:10 

Está escrito: Nem só 

de pão viverá o 

homem, mas de toda 

a palavra que sai da 

boca de Deus  

Mateus 4:4 

Depender 



Aliança – A Proposta de Deus 

Dependencia 

Confiança Obediência 

Louvor 

A Dinâmica Racional/Emocional (Salmo 119) 

Bem-aventurados 

os retos em seus 

caminhos, que 

andam na lei do 

SENHOR  

Salmos 119:1 

Isto é a minha 

consolação na minha 

aflição, porque a tua 

palavra me vivificou  

Salmos 119:50 

Å meia noite me levantarei para te louvar, 

pelos teus justos juízos  

Salmos 119:62 

Melhor é para mim a lei 

da tua boca do que 

milhares de ouro ou 

prata.  

Salmos 119:72 
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Parceria Estratégica 2: 

Maridos / Esposas 

Maridos 
Valorizar Esposas 

Esposas 
Respeitar Maridos 

Portanto, cada um de vocês também 

ame a suas esposas Efésios 5:33 

e a mulher trate o marido com todo o 

respeito. Efésios 5:33 



 Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com 

discernimento; e, tendo consideração para com a vossa mulher 

como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, 

juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se 

interrompam as vossas orações. I Pedro 3:7  

Da mesma forma, mulheres, sujeite-se cada uma a seu 

marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho 

sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Observando 

a conduta honesta e respeitosa de vocês. 

I Pedro 3:1 

Objetivo 



Advertências 
Tome a decisão correta: 

 

Proverbios 15.17 Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do 

que um boi cevado e com ele ódio.  

2 Corintions 6.14. Não vos ponhais em julgo desigual com os 

incrédulos 

 

Relacione da forma correta: 

 

Colossenses 3:18   Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, 

como convém a quem está no Senhor.  

Colossenses 3:19   Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com 

amargura 



Ela o  
respeita 

Ela o 
 incentiva  

a valorizá-la 

Ele a 
 incentiva  

a respeitá-lo 

Ele a  
valoriza 

Ela o  
desrespeita 

Ele reage Ela reage 

Ele a  
Despreza 

Ciclos Vicioso e Virtuoso 



Ciclos Vicioso e Virtuoso 

 

Homem 

 

 

Mulher 

 

Deseja: Respeito 

Busca: Habilidades 

Luta: por Sucesso 

Será cobrado por liderar 

 

Deseja: Amor 

Busca:  Ser valorizada 

Luta: por ser desejada 

Será cobrada por ajudar 

 



Homem: Orgulho - Ira / Contenda 

Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando 

mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2:8-9 

• Competitivos; 

• Intempestuosos; 

• Poder. 

Fraquezas 

Mulheres: Orgulho - Vangloria 

Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, 

com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou 

pérolas, ou vestidos preciosos, 1 Timóteo 2:8-9 

• Aparências; 

• Engano; 

• Richas. 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/8-9


Esteja por perto; 

O Desejo de Toda Mulher 

Abertura    

 Simpatia       

 Apaziguamento 

Dedicação   

Conexão   

Apreço      

Abrir-se com ela; 

Não tente consertá-la, só ouça; 

Peça desculpas sinceramente; 

Mostre o valor devido. 

Esteja comprometido; 



Valorize as conquistas; 

O Desejo de Todo Homem 

Autoridade   

  Sexualidade       

 Afinidade          

 Discernimento  

Conquista   

Ordem      

Entenda o que é liderar e servir; 

Entenda que ele precisa de sexo; 

Interesse pelos Hobbies; 

Saiba o momento de interferir; 

Confie na liderança dele. 



O Milagre do Casamento 

  

 Sua falta significava: 

•  Vergonha; 

•  Desonra; 

•  Decepção de todos; 

  

 

João 2 -  VINHO: 

 

 Sua presença significava: 

•  Alegria; 

•  Abundância; 

•  Vida; 

•  Representava uma vida feliz;  

 



• O vinho representa a felicidade no casamento; 

• Achamos que o nosso vinho inicial é melhor e suficiente; 

• Mas temos de admitir que um dia ele acaba; 

• É então a hora de uma transformação radical; 

• Deixando Cristo agir no casamento; 

• Dependendo Dele em submissão; 

• Então experimentamos um vinho novo transformado; 

• Que fica cada vez melhor.  

O Milagre do Casamento 

E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando 

já têm bebido bem, então o inferior; mas tu guardaste até agora 

o bom vinho. João 2:10 

 

  

O mundo acha que a felicidade dos primeiros anos é 

sempre melhor, mas Cristo nos mostra que Ele pode fazer o  

casamento cada vez melhor. 

  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/2/10


O Melhor Alinhamento 
Direção de Deus 

Insubmissão 

D
is

cu
ss

õe
s 

C
as

ua
is

 

Atos 5:1 (Ananias e Safira) 

Lucas 1:6 (Zacarias e Isabel) 

Transito 

Roupa 

Eventos 

Hobby 

Eventos 

Etc… 

um sacerdote chamado Zacarias, da 

ordem de Abias, e cuja mulher era 

das filhas de Arão; e o seu nome era 

Isabel. E eram ambos justos perante 

Deus, andando sem repreensão em 

todos os mandamentos e preceitos 

do Senhor. Lucas 1:5-6 

Mas um certo homem chamado 

Ananias, com Safira, sua mulher, 

vendeu uma propriedade, 

E reteve parte do preço, sabendo-o 

também sua mulher; e, levando uma 

parte, a depositou aos pés dos 

apóstolos.  Atos 5:1-2 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1/5-6
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1/5-6
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1/5-6
http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/5/1-2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/5/1-2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/5/1-2
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Parceria Estratégica 3: 

Pais / Filhos 
Pais 

Discipular Filhos 

Filhos 
Honra aos Pais 

  E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas 

criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.  

Efesios 6:4 

 

 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem 

os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 

Exodo 20:12 

 

 



A Grande Decisão: 

Porém, se vos parece mal aos vossos 

olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a 

quem sirvais; se aos deuses a quem 

serviram vossos pais, que estavam 

além do rio, ou aos deuses dos 

amorreus, em cuja terra habitais; porém 

eu e a minha casa serviremos ao 

Senhor. Josué 24:15  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/js/24/15+#v15


Provérbios 22:6   Ensina a criança no caminho em que deve andar, 

e, ainda quando for velho, não se desviará dele. 

  

Isaías 33:6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você 

pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e 

conhecimento; o temor do Senhor é a chave desse tesouro 

  

A Missão e a recompensa 

Salmo 127: 3 Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que 

ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na 

juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles! Não será 

humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. 



1 - As próximas férias 

2 - O carro novo para a família 

3 - A casa nova 

4 - O futuro profissional do filho 

5 - O conforto financeiro na aposentadoria 

6 - O caráter e a integridade do filho 

7 - Eternidade        

Qual o Foco? 

Mateus 16:26. Pois, que adiantará ao homem  

ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?  

Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? 



Papel dos Pais – Disciplina e Temor 
Ensinando temor e impondo limites  

Provérbios 22:15   A estultícia está ligada ao coração 

da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela 

Deuteronomio 6. 1-2. Esta é a lei, isto é, os decretos e as 

ordenanças, que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes 

ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a 

qual estão indo para dela tomar posse. 

Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao 

Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus 

decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os 

dias da sua vida, para que tenham vida longa. 



Papel dos Pais – Exemplo 

Deuteronomio 6: 5-12.  

 

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a 

sua alma e de todas as suas forças. 

Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 

coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse 

sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver 

andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 

Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. 

Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus 

portões. 

 



Papel dos Pais – Criando o Canal 

Colossenses 3:21  Pais, não irriteis os vossos filhos, 

para que não fiquem desanimados. 

Exemplo 

 Motivação 

 Proteção 

Oração   

Lamentações 2:19  Derrame o seu coração como 

água na presença do Senhor. Levante para ele as 

mãos em favor da vida de seus filhos 

Temor   

Provérbios 20:7   O justo anda na sua integridade;  

felizes lhe são os filhos depois dele. 

Salmos 34:11   Vinde, filhos, e escutai-me; eu 

vos ensinarei o temor do SENHOR. 

Salmo 91: 4  Ele o cobrirá com as suas penas, e sob 

as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele 

será o seu escudo protetor 

 



Papel dos Filhos – Honrar  

Efesios 6:1-3.  

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 

"Honra teu pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento 

com promessa: "para que tudo te corra bem e tenhas longa 

vida sobre a terra". 

 
Colossenses 3:20   

Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso  

agrada ao Senhor.  

Provérbios 20:20 

Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida 

se extinguirá na mais profunda escuridão. 



Papel dos Filhos – Honrar  

Proverbios 4:3: Porque eu era filho tenro na 

companhia de meu pai, e único diante de minha mãe.  

Buscar      

 Dedicar-se    

 Ceder          

Respeitar   

Proverbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas 

palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. 

Obedecer   

Salmos 34:11   Vinde, filhos, e escutai-me; eu 

vos ensinarei o temor do SENHOR. 

Proverbios 12:1 O que ama a instrução ama o 

conhecimento, mas o que odeia a repreensão 

 é estúpido.  

 

Proverbios 13:1 O filho sábio atende à 

instrução do pai; mas o escarnecedor não 

ouve a repreensão. 
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Parceria Estratégica 4: 

Irmãos 

Irmãos 
Edificar 

Irmãos 
Perdoar 

  Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem 

afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17 

Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns 

aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim 

como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 

 Colossenses 3:13 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

Segundo – É um modelo Primeiro – É um mandamento 

Ora, se eu, Senhor e Mestre, 

vos lavei os pés, vós deveis 

também lavar os pés uns aos 

outros. 
João 13:14 

De sorte que haja em vós o mesmo 

sentimento que houve também em 

Cristo Jesus,  

Que, sendo em forma de Deus, não 

teve por usurpação ser igual a Deus,  

Mas esvaziou-se a si mesmo, 

tomando a forma de servo, fazendo-

se semelhante aos homens;  

E, achado na forma de homem, 

humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz.  
Filipenses 2:5-8 

Sobre servir ao irmão 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

Além do mais, visto que 

desprezaram o 

conhecimento de Deus, ele 

os entregou a uma 

disposição mental 

reprovável, para praticarem 

o que não deviam.  

Tornaram-se cheios de toda 

sorte de injustiça, maldade, 

ganância e depravação. 

Estão cheios de inveja, 

homicídio, rivalidades, 

engano e malícia.  

Romanos 1:28-29 

Inveja x Admiração 

Arrogância x Incentivo 

Rivalidade 

      X 

Colaboração 

Competição X Harmonia  



Parceria Estratégica 4: Irmãos 
Atento 

Compassivo 

Disposto 

Corajoso 

Humilde 

Paciente 

Em resposta, disse Jesus: "Um homem descia de Jerusalém para 

Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as 

roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.  

Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. 

Quando viu o homem, passou pelo outro lado.  

E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou 

pelo outro lado.  

Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se 

encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele.  

Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e 

óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para 

uma hospedaria e cuidou dele.  

No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe: ‘Cuide 

dele. Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver’.  

Lucas 10:30-35 

Fiel 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

Os inimigos das amizades: 
 

• Isolamento; 

 

• Interesse ou benefício próprio; 

 

• Expectativas exageradas; 

 

• Falta de interesse na edificação dos outros; 

 

• Formação de “panelinhas”; 

 

• Timidez; 

 

• Falta de confiança em edificar aos outros. 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

O Perdão Proativo = Tolerância: 

Conhecer a natureza humana 

Ter expectativas corretas 

Exercitar a tolerância 

Viver em paz com os irmãos 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

Expectativas irreais: Aprendendo a ter expectativas 

corretas: 

João 2:25: E não necessitava de que alguém 

testificasse do homem, porque ele bem sabia o que 

havia no homem.  

Romanos 3:23. Porque todos pecaram e 

destituídos estão da glória de Deus  

Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda; não há 

ninguém que busque a Deus.  



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

Nossas amizades vão muito bem até sermos atingidos por situações 

difíceis como uma ofensa ou desapontamento. Neste momento, 

seguimos um caminho padrão descrito abaixo: 

  

1 - Nossas expectativas são frustradas; 

2 - Falamos o que não deveriamos na hora do conflito; 

3 - Nos distanciamos; 

4 - Optamos por discutirmos o fato com todos, menos com o envolvido; 

5 - Não damos nenhuma chance para a reconciliação. 

  

Provérbios 17:14   Como o abrir-se da represa, assim é o começo da 

contenda; desiste, pois, antes que haja rixas 

Sol ira 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 
Jesus nos mostra uma regra muito especial para tratamento de ofensas: 

1 – Não tenha a expectativa que seus amigos sejam perfeitos 

2 - Seja sensato no momento do conflito e domine sua ira 

3 – Mantenha o assunto em segredo até resolvê-lo 

4 – Vá ter com o principal envolvido e resolva a questão 

   

Mateus 18:15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se le te 

ouvir, ganhaste teu irmão... 

John Ortberg (Every body is normal till you get to know them) mostra os 

passos de integridade na solução de conflitos com amigos: 

1 – Se existe o conflito 

2 – Você (Não peça a ninguém!) 

3 – Vá (Pessoalmente) 

4 – Até a pessoa envolvida (Deve realmente ser ela mesma!) 

5 – À sós  (Garanta que esteja a sós com ela) 

6 – Discuta o problema com um propósito de reconciliação 



Parceria Estratégica 4: Irmãos 

  Mateus 5:24   deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-

te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta. 

 Provérbios 16:7   Sendo o caminho dos Pessoas agradável ao 

SENHOR, este reconcilia com eles os seus inimigos. 

  

 

  
Eclesiastes 4:10   Porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, 

porém, do que estiver só; pois, caindo, não haverá quem o levante. 

11   Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só 

como se aquentará?  12   Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois 

lhe resistirão; o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade.  

Reconciliação – Direcionamento 

Reconciliação – Benefícios 
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Parceria Estratégica 5: 

Líderes e Liderados 

Líderes 
Igualdade/Dignidade 

Liderados 
Diligência 

  Vós, senhores, fazei o que for de justiça e eqüidade a 

vossos servos, sabendo que também tendes um 

Senhor nos céus. Colossenses 4:1 

Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores 

segundo a carne, não servindo só na aparência, como 

para agradar aos homens, mas em simplicidade de 

coração, temendo a Deus. Colossenses 3:22 



Parceria Estratégica 5: 

Líderes – Como Motivar? 

Medo     

 Paixão 

Dinheiro  
Mercenários 

Covardes 

Colaboradores 

Ora, o mercenário foge, porque é 

mercenário, e não tem cuidado 

das ovelhas. João 10:13 

E vós, senhores, fazei o mesmo para com 

eles, deixando as ameaças, sabendo 

também que o Senhor deles e vosso está 

no céu, e que para com ele não há 

acepção de pessoas. Efésios 6:9 

Servindo de boa vontade como ao 

Senhor, e não como aos homens. 

Sabendo que cada um receberá do 

Senhor todo o bem que fizer, seja servo, 

seja livre. Efésios 6:5-9 

Quando alguém cria o seu servo com mimos 

desde a meninice, por fim ele tornar-se-á seu 

filho. Provérbios 29:21  

O governador que dá atenção às palavras 

mentirosas, achará que todos os seus servos 

são ímpios. Provérbios 29:12  

Em verdade, em verdade vos digo que o servo não 

é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior 

do que aquele que o enviou. João 13:16 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/10/13
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/5-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/5-9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/5-9
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/29/21+#v21
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/29/12+#v12


Parceria Estratégica 5: 

Líderes segundo Jesus - Postura 
Planeje  

Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas 

dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Lucas 14:28 

Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar 

conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? 

Lucas 14:31 

E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua 

face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10:1  

Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos 

espinheiros, ou figos dos abrolhos?  Mateus 7:16 

E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de 

toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis 2:2 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 

sempre;  João 14:16 

E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue; porque 

para isso vim. Marcos 1:38 

E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. 

E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze deles, a quem também 

deu o nome de apóstolos:  Lucas 6:12-13 

Prepare-se  

Escolha seu time 

Defina as prioridades  

Execute com Logística  

Teste os frutos  

Descanse   

Prepare seu sucessor  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/14/28
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/14/31
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/10/1+#v1
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/1/38
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/6/12-13
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/6/12-13
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/6/12-13


 

• Social / Relacional 

• Paciente e Calmo  

• Grato e inspirador 

  

Parceria Estratégica 5: 
Líderes segundo Jesus 

Perfil  Atitude 

 

• Justo  

• Integro 

  

 

• Atento aos humildes 

• Misericordioso 

• Pronto a ensinar 

  

 

• Servo e Humilde  

• Sincero e Eficiente 

• Corajoso  

  

Elogiar em público  

Repreender em particular 

Falar em público 

Estabelecer absolutos 

Eliminar prejuizos 

Não aos bajuladores 

Compartilhar refeições 

Não aos conflitos 

Atenção às familias 

Distribuir a gloria  

Estabeleçer autoridade 



Parceria Estratégica 5: Líderados 

Honra      

Diligente    

Trabalho  
para Deus 

Respeito   

A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. 

Provérbios 12:24  

E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e 

não aos homens, Col 3: 22-25 

 

Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não 

contradizendo, Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para 

que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2:9-10 

Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por 

dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam 

blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem 

irmãos; antes os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são 

crentes e amados. Isto ensina e exorta. 1 Timóteo 6:1-2 

Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos 

bons e humanos, mas também aos maus. 1 Pedro 2:18 

Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, 

diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; Porque não podemos 

deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:18-20 

Autoridade 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/12/24+#v24
http://www.bibliaonline.com.br/acf/tt/2/9-10
http://www.bibliaonline.com.br/acf/tt/2/9-10
http://www.bibliaonline.com.br/acf/tt/2/9-10
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/6/1-2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/6/1-2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/6/1-2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/2/18
http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/4/18-20
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Parceria Estratégica 6: 

Cristãos e Não Cristãos 

Cristão 
Evangelizar 

Não Cristãos 
Recompensa 

  Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu 

vos tenho mandado...Mateus 28:19 

 

 

e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos. Amém. Mateus 28: 20 

 



Parceria Estratégica 6: 

Pessoas 

Foco 

Coisas 
Tendo, porém, sustento, e com que 

nos cobrirmos, estejamos com isso 

contentes.  

Mas os que querem ser ricos caem 

em tentação, e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, 

que submergem os homens na 

perdição e ruína.  

Porque o amor ao dinheiro é a raiz 

de toda a espécie de males; e nessa 

cobiça alguns se desviaram da fé, e 

se traspassaram a si mesmos com 

muitas dores.  

Mas tu, ó homem de Deus, foge 

destas coisas, e segue a justiça, a 

piedade, a fé, o amor, a paciência, a 

mansidão.  

1 Timóteo 6:8-11 

E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor 

teu Deus de todo o teu coração, e de 

toda a tua alma, e de todo o teu 

pensamento. 

Este é o primeiro e grande 

mandamento. 

E o segundo, semelhante a este, é: 

Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Mateus 22: 37-39 



Parceria Estratégica 6: 

Alicerce - Cristo 

Ouro Prata Pedras Madeira Palha Feno 

Pessoas Coisas 

Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está 

posto, o qual é Jesus Cristo.  

E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, 

prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, 

A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, 

porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de 

cada um. 1 Cor 3: 11-15 



Parceria Estratégica 6:  
A importância das coisas materiais para Jesus  
• Nasceu em uma manjedoura 
E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para 

eles na estalagem.  

Lucas 2:7 

 

• Não tinha onde reclinar a cabeça 
E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a 

cabeça.  

Lucas 9:58 

 

• Sustentado e servido por mulheres 
E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da 

qual saíram sete demônios; e Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras que o serviam 

com seus bens.  

Lucas 8:2-3 

 

• Sepultado em um túmulo emprestado 
E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido 

posto  

Lucas 23:53 



Parceria Estratégica 6:  
O foco em pessoas 

• Vamos a outros lugares. Foi para isso é que eu vim 
E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue; porque para isso vim. 

Marcos 1:38 

 
• Compaixão das multidões 
E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não 

têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34 

 
• Dar a vida pelo amigo 
O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior 

amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.  João 15:12-13 

 
• Confraternizações com publicanos e pecadores 
E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: 

Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Marcos 2:16 



Parceria Estratégica 4:  

Provérbios 15:30   O olhar de amigo alegra ao coração; as 

boas-novas fortalecem até os ossos. 

  

Provérbios 27:9   Como o óleo e o perfume alegram o coração, 

assim, o amigo encontra doçura no conselho cordial. 

  

Provérbios 27:10   Não abandones o teu amigo, nem o amigo 

de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua 

adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe 

  

Nosso dever…. 

João 15:13   Ninguém tem maior amor do que este: de dar 

alguém a própria vida em favor dos seus amigos 



Parceria Estratégica 6: 

Cristãos e Não Cristãos 

Mt 4:19 – “E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei    

pescadores de homens.” (NVI).....Talvez também... 

 

• Construtores de famílias; 

• Engenheiros da Obra de Deus; 

• Médicos de almas; 

• Mecânicos de corações; 

• Enfermeiras de quebrantados; 

• Advogados da Graça; 

• Professores das escrituras.  
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Aplicação Prática 

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e 

aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei 

a ele. João 14:21 
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Aplicação Prática 

Temer 

O temor do SENHOR é a instrução da sabedoria, e precedendo a 

honra vai a humildade. Provérbios 15:33 

 

 

O temor do SENHOR é o princípio do conhecimento; os loucos 

desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7  

 

 

O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento 

do Santo a prudência. 

 Provérbios 9:1 

T O P A ?



Obedecer 

Porém Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto 

prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se 

obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é 

melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a 

gordura de carneiros.  

1 Samuel 15:22 

E o amor é este: que andemos segundo os seus 

mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o 

princípio ouvistes, que andeis nele.  

2 João 1:6 

T O P A ?

Aplicação Prática 



Pedir 

Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na 

tua palavra.  

Salmos 119:114 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus 

é por nós, quem será contra nós?  

Romanos 8:31 

T O P A ?

Aplicação Prática 



Agradecer 

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo 

Jesus para convosco.  

1 Tessalonicenses 5:18 

Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido 

os teus justos juízos.  

Salmos 119:7 

E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o 

SENHOR o deu, e o SENHOR o tomou: bendito seja o nome do 

SENHOR.  

Jó 1:21 

T O P A ?

Aplicação Prática 
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Parceria Estratégica 5: 

Líderes e Liderados 
Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões; 

O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil; eu to tornei a enviar. 

E tu torna a recebê-lo como às minhas entranhas. 

Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do 

evangelho; 

Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por 

força, mas, voluntário. 

Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o 

retivesses para sempre, 

Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de 

mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? 

Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. 

E, se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta.  

Filemom 1:10-18 
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