COMO SER?
Texto: I Timóteo 3:1-7
1 Esta afirmação é digna de confiança: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre
função.
2 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio,
prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar;
3 não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não
apegado ao dinheiro.
4 Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a
dignidade.
5 Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja
de Deus?
6 Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma
condenação em que caiu o diabo.
7 Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito
nem na cilada do diabo.
Introdução:
• Muito mais do que uma palestra, o que eu gostaria de falar aqui é mais um
testemunho. Muito mais do que ensinar, eu gostaria de compartilhar, e na verdade
aprender.
Gostaria de falar sobre três homens:
1ª SAUL
• Retrata aquele que começou bem seu ministério, tinha tudo para dar certo, mas
desviou-se do caminho, perdeu-se em meio as suas próprias ambições.
• Tinha a direção de Deus, mas preferiu suas próprias direções.
• Colega quantas vezes você não é tentado a agir assim. A tomar as rédeas da igreja,
do ministério, da sua vida nas próprias mãos?
• Tenhamos como exemplo o rei Saul e a forma como ele terminou.
2ª DAVI
• Davi foi considerado um rei segundo o coração de Deus.
• Escolhido e ungido ainda na juventude.
• Cedo pode sentir o que significava ser verdadeiramente alguém usado por Deus.
• Mas Davi se descuidou. Eis aí o grande problema de muitos, o descuido – O próprio
Jesus chamou a nossa atenção para estarmos sempre vigiando.
• O que aconteceu a Davi todos vocês sabem – seu exército estava em guerra, mas
Davi estava em casa.
• Querido lembre-se sempre de uma coisa: as vezes precisamos descansar – mas
cuidado com a ociosidade.
• Davi estava ocioso, e esta foi a brecha que ele deixou para a tentação. O resultado,
todos vocês sabem.
• Ele se arrependeu – sim. Deus perdoou – sim. Mas ele sentiu as conseqüências.

3ª PEDRO
• Podemos dizer que Pedro era o apóstolo mais corajoso. Mas com toda a certeza
você já deve ter pregado muito sobre Pedro.
• Mas o que eu destaco na síndrome de Pedro, e que tem afetado muitos pastores –
é a autossuficiência – de achar que pode, que vai, que consegue.
• Pedro não se conhecia verdadeiramente – talvez ele se sentisse um quase “superhomem”.
• Você se conhece meu querido – ou volta-e-meia – você é surpreendido com suas
próprias reações?
• Uma coisa que eu vejo aqui na vida e no testemunho destes três homens é que
nenhum deles era perfeito.
• Tiveram bons momentos e suas vidas, mas também tiveram suas falhas.
• O que precisamos fazer ao olhar para o exemplo deles é VIGIAR.
• E se colocar inteiramente nas mãos de Deus.
CONCLUSÃO:
• Lembre-se de José (no Egito) que quando Faraó mandou que ele interpretasse seu
sonho ele disse: “Isso não depende de mim” (Gên. 41:16).
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Pense em pessoas antes das coisas.
Pense no lar antes da igreja.
No cônjuge antes dos filhos.
Nos filhos antes dos amigos.
No Espírito antes da matéria.
Em Deus antes de si mesmo.

• Entenda que você é vulnerável; que não é “super-homem”, um gigante espiritual.
Seus pés são de barro.
“Ame a Deus de todo o seu coração e faça aquilo que quiser” (C. S. Lewis)

