
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma única chama ilumina uma sala escura. 

Seu brilho difunde as sombras nos cantos mais distantes. Os lugares escuros. Os lugares ignorados. 
Esse é o seu trabalho. 

Brilhar. 
E você? 

Qual é o seu trabalho? 
Ser a luz de Deus nos lugares escuros do nosso mundo. Os lugares marginalizados. 

Seja a luz do mundo.  
 

Seja. 
 

Mas apenas ser é realmente evangelismo? 
Sim. É onde começamos. 

Ficamos tão assustados sobre o que dizer, que paramos antes mesmo de começar. 
 

Então, primeiro, seja. 
 

Seja um fiel seguidor de Jesus. 
Seguir Jesus pode ser difícil. Jesus disse isso. Nos lugares difíceis, continue seguindo-o. Seja luz. 

 
Seja um seguidor autêntico de Jesus. 

Ser cristão não significa que você sabe tudo ou que você tem tudo sob controle. Nos lugares confusos, 
continue buscando. Seja luz. 

 
Seja um exemplo fiel do amor incondicional de Deus. 

Nosso mundo tem poucos exemplos de um amor verdadeiramente altruísta, incondicional. Nos lugares 
onde existe dor, continue amando. Seja luz. 

 
Evangelismo é o bom e árduo trabalho de estar com Deus. 

Evangelismo é o bom e árduo trabalho de estar com os outros. 
Evangelismo é permitir que o Espírito Santo trabalhe através de mim e do meu testemunho e confiar a 

Deus os resultados. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Os pés caminham em direção a uma estrada. 

Os passos entram em sincronia com outros passos em movimento. Caminhando juntos. Guiando, 
seguindo. 

Eles estão juntos. 
Formando. 

Sendo formados. 
Aprendendo o que significa caminhar juntos, servir juntos, sacrificar juntos, cair e levantar juntos. 

Todos seguindo o mestre. 
 

Faça. 
 

Como a palavra "fazer" conecta com discipulado? 
O propósito do discipulado é que o discípulo se torne como o mestre. 

Como? 
Construímos a vida juntos. 

 
O que fazemos importa. 

 
Como aprendemos a confiar em Deus mais do que nos nossos próprios recursos? Vivendo vidas 

totalmente rendidas. 
Entregar tudo é difícil. Mesmo assim faça. 

 
Como aprendemos a ter compaixão pelos necessitados? Ouvimos e escutamos suas histórias. 

Ouvir leva tempo. Mesmo assim faça. 
 

Como aprendemos a amar os outros incondicionalmente? Vivendo juntos em comunidade. 
Comunidade é complicado. Mesmo assim faça. 

 
Discipulado é caminhar o longo caminho para se tornar como Jesus. 

Discipulado é caminhar com os outros para ajudá-los a se tornarem como Jesus. 
Discipulado é caminhar onde Jesus caminha e ser formado no processo. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uma toalha e uma bacia estão colocadas em uma mesa. 
Ninguém se apressa para pegar essas modestas ferramentas de serviço. Nenhum entusiasmo em lavar 

pés sujos. Limpar a sujeira. 
Esse é o papel deles. 

Eles identificam o menor servo. 
No entanto, Deus se pronuncia. 

O líder é para servir, ele diz. O líder é para ser o menor. O líder avança para ajudar. 
Vá e faça o mesmo. 

 
Vá. 

 
Alguém pode ir e liderar? 

Os líderes precisam estar se desenvolvendo ao longo do caminho. Os líderes devem sempre estar 
aprendendo. 

Podemos esperar até que pensemos que sabemos o suficiente ou podemos ir. 
 

Para começar, temos que ir. 
 

Deus busca líderes humildes, a humildade nasce de um espírito aberto ao ensino. 
Vá e aprenda agora. 

 
Deus lhe deu dons e talentos para servir aos outros. 

Vá, esses talentos são necessários agora. 
 

Deus quer usar seu papel atual para prepará-lo para as tarefas à frente. 
Vá e seja fiel agora. 

 
O desenvolvimento da liderança acontece enquanto nos envolvemos na missão de Deus. 

O desenvolvimento da liderança acontece quando servimos aos outros. 
Desenvolvimento de liderança acontece enquanto caminhamos. 

 


