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Os Desafios do
Homem Cristão
Aula 3: Esperança

ÁREAS DE CARÁTER
ESPERANÇA

VISÃO

X

LIDERANÇA

X

DISCIPLINA

CORAGEM

FÉ

PERSEVERANÇA

COMPROMETIMENTO

INTEGRIDADE

CONFIANÇA
GRATIDÃO
AUTENTICIDADE
PUREZA
SACRIFÍCIO

COMPAIXÃO

Recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da
operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e
da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus
Cristo
1 Tessalonicenses 1:3

FIRMEZA

AMOR

MANSIDÃO

PERDÃO

Visão

Status

DISCERNIMENTO

EMPATIA

A Visão da ALiança
A intimidade do SENHOR é para os que o temem, aos
quais ele dará a conhecer a sua aliança.
Salmos 25:14
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência,
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
Romanos 5: 3-4
Intimidade

Conhece

Experimenta

Caminha

Confia

Espera

Temor

Visão
Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu,
SENHOR, já a conheces toda. 5 Tu me cercas
por trás e por diante e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para
mim: é sobremodo elevado, não o posso atingir.
Salmos 139:4
Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves
seguir; e, sob as minhas vistas, te darei
conselho.
Salmos 32:8

Desenvolvimento da Visão

Discernimento
Romanos 15
• 4 Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela
paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança

Liderança
Romanos 15
• 13 Ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que
abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
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Discernimento

Discernimento
Salmo 119

FORMAÇÃO DA
VISÃO

116 Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não
me deixes envergonhado da minha esperança

Discernimento

Quando não
acontece
o esperado

X

Quando
acontece
o inesperado

Salmo 119
43 E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca,
pois tenho esperado nos teus juízos

Agir
X
Esperar

Liderança

Liderança
O foco de nossa esperança determinará a sua força
Lucas 24
13 E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém
sessenta estádios, cujo nome era Emaús. 14 E iam falando entre si de tudo aquilo que havia
sucedido. 15 E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o
mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. 16 Mas os olhos deles estavam como que
fechados, para que o não conhecessem. 17 E ele lhes disse: Que palavras são essas que,
caminhando, trocais entre vós, e por que estais tristes? 18 E, respondendo um, cujo nome era
Cléopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm
sucedido nestes dias? 19 E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem
respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de
Deus e de todo o povo; 20 E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o
entregaram à condenação de morte, e o crucificaram. 21 E nós esperávamos que fosse ele o
que remisse Israel; mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas
aconteceram.

Discernimento

Visão
Liderança

Esperança

Suprimentos para a Liderança e
Discernimento

Liderança
1.

Confirmar o chamado para liderar (Jr 20:7)

2.

Definir o escopo e as áreas de liderança (1Cor 12:4)

3.

Honrar a competência dada pelo Senhor (2Tim 2:15)

4.

Permanecer em contato com o Senhor (Sl 42:1)

5.

Comprometer-se com a tarefa de liderança (Gal 6:9)

6.

Desenvolver suas virtudes (1Tim 4:15)

7.

Desenvolver sua capacidade de liderança (1Tim 4:16)

1.

Pelo Espírito Santo (Fp 2:13)

2.

Pela Palavra de Deus (Sl 119:105)

3.

Por meio dos irmãos e da igreja (Prov 11:14, Ex 18:24)

4.

Pelas circunstâncias (Rom 5:3-5)
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