Continuação
Se você caiu nessa cilada, há esperança. Do mesmo
modo como se restaura o amor no casamento, você deve
fazer as coisas que fazia no princípio. Em outras palavras,
comece a agir do modo como agia quando estava no
primeiro amor. Mesmo que não se sinta mais apaixonado,
aja de modo apaixonado. É mais fácil agir para sentir do
que sentir para agir. Se você age amando, aqueles
sentimentos voltarão. Faça, então, as coisas que
originariamente lhe traziam alegria no ministério.

Senhor em seu ministério porque consegue manejar tudo,
fique alerta.
7. FALHE EM DELEGAR
Quando um ministério patina, Deus está lhe dizendo
que alcançou o limite do poder que lhe deu para fazer
sozinho. Você precisa ir do fazer ao delegar.
Envolva outras pessoas em seu ministério. Torne-se um
líder de ministros. Liderar ministérios é um ministério em
si mesmo. D. L. Moody disse o seguinte: “Prefiro pôr dez
homens para agir do que agir por dez homens”.

3. PARE DE OUVIR
Aprenda a ouvir e a ser sensível aos outros. Estimule as
pessoas às quais serve no ministério a conversar com
você. Peça-lhes para contar seus problemas, suas
dificuldades, seus medos, suas aspirações, seus sonhos e
suas mágoas. Seja aberto às sugestões e às críticas
construtivas e busque outras perspectivas.

Se você evitar estas sete armadilhas, terá um longo
caminho para construir um ministério que perdure.

4. PERCA O FOCO
Muitas coisas podem distrair você do ministério.
Problemas de ordem pessoal ou de saúde podem distrair
você. Disputas de interesse podem distrair você. Coisas
que você acha que são divertidas, boas e maravilhosas
podem distrair você. Satanás não se preocupa se você não
está pecando quando está distraído porque, quando você
está distraído, você não está fazendo o que Deus quer que
faça.
Deus quer que você mantenha o fogo. Nunca esqueça
sua missão. Diz a Bíblia que “ninguém que lança mão do
arado e olha para trás é apto para o reino de Deus” (Lc
9.62). Não perca o foco.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - 07h30
Pr. Wilson

5. FIQUE SATISFEITO
A auto-satisfação é inimiga do bom líder. Se Deus lhe
diz para ir, fique firme. Jamais pare de depender do
Senhor. Pare de enrolar. Corra riscos na fé. Abra a
embalagem. Tente algo que não pode ser explicado pelo
poder da carne. Diga a si mesmo: “O que pretendo fazer
em meu ministério e que poderá falhar a menos que o
poder de Deus me socorra”? A menos que Deus seja sua
bóia de segurança, você não está vivendo realmente pela
fé. Dependa do Senhor.

APRESENTAÇÃO DO PRELETOR
Pr. Onésimo R. Sousa

6. TORNE-SE ARROGANTE
Tenho visto acontecer demais. Quando um líder se
torna arrogante, sua liderança sucumbe. Quando você acha
que tudo depende de você e que não depende da ajuda do

PROGRAMAÇÃO DO DIA 24/10/2013
IGREJA METODISTA DO BRASIL

CAFÉ - 08h30 às 09h30
ABERTURA DO CULTO – 09h30
Pr. Wagner S. Ribeiro
LOUVOR – Banda CONPAS
MOMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
Bp. Raimundo Umbelino Rosa
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AVISOS – Pr. Arlindo Rodrigues

PRELEÇÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO
Pr. Paulo de Tarso Ribeiro de Sousa
ENCERRAMENTO – Pr. Onésimo R. Sousa

VIGÍLIA NO PARQUE
CHICO MENDES
DIA 01/11/2013 – SEXTA-FEIRA
DAS 22h30 À MEIA-NOITE

REALIZAÇÃO: CONSELHO DE PASTORES.C.S.

PRÓXIMOS CAFÉS DO CONPAS 2013
IGREJA BATISTA SHALOM –21/11/2013
IG. BATISTA BARCELONA – 07/12/2013 (SÁBADO)

INFORMATIVO

CAPELANIA HOSPITALAR
Graças a Deus, pela segunda semana
consecutiva, realizamos um Culto no Hospital
Maria Braido como parte do trabalho de
Capelania Hospitalar realizado no Complexo
Hospitalar da cidade de São Caetano do Sul. No
processo de implantação da capelania, alguns
passos foram concluídos:
1)Treinamento dos voluntários; 2)Cadastramento
de todos os voluntários treinados; 3)Entrega de
credenciais aos voluntários que entregaram todos
os documentos; 4)Confecção dos aventais para
identificação dos voluntários para a Capelania
Hospitalar. Neste momento, buscamos junto aos
voluntários a informação à cerca de dias e
horários disponíveis para os mesmos a fim de
estabelecermos uma escala. Solicitamos aos
pastores uma colaboração junto aos membros de
suas igrejas que já foram treinados, no sentido de
que (se porventura não o fizeram) possam
entregar o quanto antes os documentos e a foto
para que possam receber a credencial e se ainda
não o fizeram, que possam providenciar o
avental!
OBS.: - O culto acontece todas as terças-feiras
às 15h30 * Participe conosco!
No amor de Cristo, agradecidos a Deus pelo que
estamos vivendo, rogamos a sua oração,
Pr. Wagner dos Santos Ribeiro - Coordenador

JANTAR DO CONPAS
CELEBRAÇÃO DO 36º ANO DO CONPAS
DIA 25/11 – Segunda feira – 20:00h
Local: Igreja Batista Shalom
Convite: R$ 50,00 casal ou R$ 30,00 individual

24 de Outubro de 2013
O CONPAS estabeleceu uma parceria com o Ministério
Finanças para a Vida, cuja missão é ensinar os princípios
bíblicos para administrar o dinheiro.
Você pastor, associado ao CONPAS, poderá fazer
gratuitamente o curso de finanças on line. Basta informar seu
nome e e-mail para o envio de login e senha do curso.
Solicite também uma palestra ou seminário para sua

10º CAFÉ DE
CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL : Igreja Metodista do Brasil
Amados pastores e líderes,
sejam bem vindos!

igreja. Invista nas finanças dos seus liderados.
Contato: Pr. Paulo de Tarso – 011 4227 5959
paulodetarso@financasparaavida.com.br

ENCONTRO DA FAMILIA CRISTÃ
DIAS 09 e 10 DE NOVEMBRO DE 2013
DIA 09 – DAS 08h00 ÀS 22h00
DIA 10 – DAS 08h00 ÀS 14h00

LOCAL: PARQUE CHICO MENDES

ATIVIDADES:
MÚSICA, DANÇA, TEATRO,
ENTRETENIMENTO, RECREAÇÃO,
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE VÁRIAS BANDAS
DURANTE O DIA TODO
SHOW – SÁBADO – 18h30
PRAISE CIA DE DANÇA E ALIADOS DO CRIADOR
SHOW – DOMINGO – 11h30

JULIANA DIAS E EBERSON RICARDO

REALIZAÇÃO: CONPAS

CONSELHO DE PASTORES DE S. CAETANO DO SUL

APOIO: PREFEITURA

DE S. CAETANO DO SUL

(DOAÇÃO: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL)

INFORMAÇÕES: www.conpasscs.com.br

SETE ERROS MINISTERIAIS
Pr. Rick Warren

O que pode levar um ministério a parar no tempo
Muitos ministérios começam com força e crescem
espantosamente. No entanto, após o crescimento inicial,
patinam. Tenho ouvido isso centenas de vezes da boca de
pastores ao longo dos anos. Deus não quer que nossos
ministérios fiquem estagnados. Para nos ajudar a ser
ministros bem-sucedidos, Deus nos dá exemplos de erros
a serem evitados, os quais Satanás está interessado em
usar para impedir que nossos ministérios sejam aquilo que
Deus quer que sejam.
1. PARE DE CRESCER
Todo aquele que se mostra resistente a uma nova forma
de fazer as coisas, defendendo o status quo ou se opondo à
mudança que Deus deseja que aconteça, está perto de
perder seu posto de liderança.
A chave para vencer as ciladas da liderança é continuar
crescendo. Continue desenvolvendo suas habilidades, seu
caráter, sua perspectiva, sua visão, seu coração para Deus
e sua dependência dEle. Não pare de aprender. Leia livros
e revistas, leia e releia a Bíblia, relacione-se com outros
cristãos, ouça fitas e participe de congressos.
2. PARE DE SE IMPORTAR
O líder que pára de ter paixão pelo ministério não irá
longe. Esta é uma das armadilhas do ministério: há
pastores que seguem servindo ao Senhor porque sabem
que isto é o certo, mas seu coração não está mais no
ministério. Não é assim que se serve a Deus.
Continua...

