
• Pais atrasados levar/buscar  

• Interferência na aula  

• Falta de integração 

• Desestímulo de professores 

• Reunir para discutir assunto 

Problema: Pontualidade na EB pela manhã 



Mensagem 01/08 
Texto: 1Tm 3.2,7; Tt1.6-7 
Data: 18 09 11 
Fernando Leite 



Introdução 

Portanto, sejam 
perfeitos como 
perfeito é o Pai 

celestial de vocês 
Mt 5.48 



Introdução 

Esta afirmação é digna 
de confiança: se 

alguém deseja ser 
bispo, deseja uma 

nobre função 
1Tm 3.1 



Introdução 

A razão de tê-lo deixado em 
Creta foi para que você 

pusesse em ordem o que 
ainda faltava e constituísse 

presbíteros em cada cidade, 
como eu o instruí.  

Tt 1.5 



Introdução 

não por que não 
tivéssemos tal direito, 

mas para que nos 
tornássemos um modelo 

para ser imitado por 
vocês.  

2Ts 3.9  



Introdução 

Ninguém o despreze pelo 
fato de você ser jovem, 
mas seja um exemplo 

para os fiéis na palavra, 
no procedimento, no 

amor, na fé e na pureza.  
1Tm 4.12  



Introdução 

Em tudo seja você mesmo 
um exemplo para eles, 
fazendo boas obras. Em 

seu ensino, mostre 
integridade e seriedade;  

Tt 2.7  



Introdução 

Irmãos, sigam unidos o 
meu exemplo e 

observem os que vivem 
de acordo com o padrão 
que lhes apresentamos.  

Fp 3.17 



Seu propósito em 
uma palavra... 



É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível, 

marido de uma só mulher, 
sóbrio, prudente, 

respeitável, hospitaleiro e 
apto para ensinar;  

1Tm 3.2 

Seu propósito em uma palavra... 



É preciso que o presbítero 
seja irrepreensível, marido 
de uma só mulher, e tenha 

filhos crentes que não sejam 
acusados de libertinagem ou 

de insubmissão.   

Tt 1.6 

Seu propósito em uma palavra... 



Por ser encarregado da obra de 
Deus, é necessário que o bispo 

seja irrepreensível: não 
orgulhoso, não briguento, não 

apegado ao vinho, não 
violento, nem ávido por lucro 

desonesto.   
Tt 1.7 

Seu propósito em uma palavra... 



Algo para amar... 



É preciso, porém, que ele 
seja hospitaleiro, amigo 
do bem, sensato, justo, 

consagrado, tenha 
domínio próprio  

Tt 1.8 

Algo para amar... 



Expressões da vida marcada 
pela irrepreensibilidade 



Lar - Prof/Esc - Rel 
 

O que mais se nota de conduta 
repreensível ou atacável na vida...? 

  

•Falta de amor 

•Manter a o foco na 

responsabilidade 

•Fofoca 



Lar - Prof/Esc - Rel 
Exemplos/tipos vida de caráter 

irrepreensível...   

• Focar primeiro nos próprios 

erros 

• Assumir responsabilidade 

das próprias falhas 

• Atitude grata nos 

relacionamentos 



Conclusão 



o qual também vos 
confirmará até ao fim, 

para serdes 
irrepreensíveis no dia de 

nosso senhor Jesus 
Cristo.   

1Co 1.8 

Conclusão 



Conclusão 

agora, porém, vos reconciliou 
no corpo da sua carne, 

mediante a sua morte, para 
apresentar-vos perante ele 

santos, inculpáveis e 
irrepreensíveis,   

Cl 1.22 



Projeto 



Também deve ter boa 
reputação perante os de 
fora, para que não caia 
em descrédito nem na 

cilada do diabo.  

1Tm 3.7 

Seu propósito em uma palavra... 



Chegou a Derbe e depois a 
Listra, onde vivia um 
discípulo chamado 

Timóteo. Sua mãe era 
uma judia convertida e 

seu pai era grego.   
At 16.1 

Projeto 



Os irmãos de Listra 
e Icônio davam 

bom testemunho 
dele.  

At 16.2 

Projeto 



Assim brilhe a luz de vocês 
diante dos homens, para 
que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que está 

nos céus.  
Mt 5.16 

Projeto 


