
Olá irmãos, 
como já sabemos, estamos ‘perdendo’ o Pr 
Edson que está de mudança para MG, onde 
coordenará os missionários da Junta de 
Missões do estado. Sua contribuição entre nós 
foi significativa apoiando, criando e 
desenvolvendo abordagens evangelísticas; 
sendo mentor, treinador, discipulador e 
coordenando as ações voltadas para estes fins. 
Sentiremos muito sua falta.

 Essa saída abre uma lacuna a ser 
preenchida em nossa equipe ministerial. A 
razão de escrever aqui é abrir a informação aos 
irmãos com seu conhecimento, para saber se 
indica alguém para esta função. É bom definir 
o que não estamos buscando antes de falar do 
perfil que buscamos.

NÃO buscamos um estagiário, recém 
formado, pregador, gente querida, etc. 
Certamente queremos alguém sério com 
Deus, Sua Palavra, de caráter, bom de se 
trabalhar, e que esteja de acordo com os 
critérios estabelecidos nas Escrituras (1Tm 3.1-7 
Tt1..5-11), mas além destas coisas, precisamos 
de alguém com o perfil abaixo:

Per�l:
Evangelista – Se destaca no compartilhar da 

Adultos 
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fé e levar pessoas a Cristo
Experiência – Já seja reconhecido por seu 
ministério nas áreas de evangelização. Não pode 
ser inexperiente;
Equipe – Alguém que conviva bem com outros 
pastores e com uma equipe ministerial e 
voluntários. Não pode ser alguém de carreira 
solo;
Coordenação – Essa pessoa deverá coordenar o 
ministério e suas ações. Não pode ser somente 
um executor;
Formação Teológica – Que tenha estudo e 
preparo teológico.

Caso você conheça alguém que julga caber 
neste perfil e gostaria de indicá-lo, por favor me 
escreva.

O EXERCÍCIO DA GRATIDÃO
Introdução: 1 Tessalonicenses 5.18

É DA VONTADE DE DEUS QUE A GRATIDÃO FAÇA PARTE DA 

NOSSA VIDA.
 Algumas atitudes.

I. LUTAR CONTRA A INGRATIDÃO.

 Romanos 1.21 - 2 Timóteo 3.2

 II. SER GRATO PELAS PEQUENAS COISAS.  

 III. SER GRATO POR AQUILO QUE NÃO ENTENDEMOS.
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Conclusão:


