
  
 
 
 
 

MAIS DELE E MENOS DE MIM 
Roteiro das Células - Lição 22 / 2019 
 
Meditem em I Pe 5: 1 a 4, 6; Jo 21:15; At 20: 28; Jo 17: 6,9; Rm 8: 31-34; Hb 7: 25; Jo 10: 12; Mt 20: 20,21; Is 
53: 5; Rm 11: 36 
 
Pedro, no tempo da maturidade, nos admoesta sobre as atitudes que, como presbíteros que somos, precisamos 
ter: - “Apascentai o rebanho de Deus”.   
 
Fazendo isso, sempre, com amor, cuidando do que o Senhor nos deixou para cuidar: das Suas vidas preciosas. 
 
Nós somos estes que, em alguma área de nossa vida, temos a governança nas mãos: seja dentro de casa, no 
trabalho, na vida ministerial... temos que exercer o comando que Deus nos concedeu na terra, que é de 
servirmos uns aos outros, voluntariamente. 
 
CUIDE DO QUE É DO REINO 
Jesus é o nosso exemplo de serviço dedicado a todos que necessitavam, e assim precisamos pensar e agir, 
sendo “imitadores de Cristo”, como Paulo nos advertiu também. 
 
NADA é nosso. TUDO pertence ao Senhor. 
Somos canais de Deus; “condutores” do fluir divino para aqueles que o Senhor não quer que se percam. 
 
NOS POSICIONEMOS COMO SERVOS, COMO JESUS SE FEZ SERVO POR NÓS 
Temos o privilégio de sermos Seus pés, Suas mãos, Sua voz, Sua vontade, na terra, recebendo do Espírito Santo 
toda a instrução que precisarmos para o cumprimento do propósito do Senhor. Sem torpe ganância, sem 
soberba, mas de ânimo pronto. 
 
Pedro foi chamado para apascentar o rebanho de Deus, em amor e com amor, assim como nós fomos. Podemos 
cuidar de tudo o que Ele nos determinou, onde e como Ele quer.  
E, para isso, precisamos nos dispor, voluntariamente, convictos de que seremos capacitados, em amor, a 
manifestar a Sua presença, o Seu agir. 
 
NÃO HÁ NADA QUE DEUS NÃO POSSA FAZER 
O bom pastor, o bom presbítero, o bom servo, atrai a presença do Senhor e, assim, cuida das ovelhas de Deus. 
Temos uma unção de excelência sobre nós para o cumprimento do nosso chamado, que é servir. 
 
Jesus é o nosso Pastor, o nosso Presbítero, que Si doou por nós, por amor. 
Se importando em servir, e não ser servido; não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou.  
Filipenses  2:6 
 
É NECESSÁRIO QUE ELE CRESÇA E QUE EU DIMINUA  
João 3:30 
Nossa identidade é do Reino, vem do Reino, porque somos feitos à Sua imagem e semelhança, e assim 
precisamos agir uns com os outros, em amor. 
 
Que sejamos como Cristo. Menos dominadores, mais amorosos, refletindo a Sua glória por onde estivermos 
“plantados”, tornando-nos exemplos para os alvos missionários que o Senhor nos confiou. Pensando, agindo, 
e andando como Ele, como cooperadores do Reino. 
 
Como temos sido perante Deus e perante os homens? 
Temos cumprido o chamado de apascentar o rebanho de Deus? 
Somos exemplos a ser seguido? 
 
 

PORQUE DELE, POR ELE, E PARA ELE, SÃO TODAS AS COISAS, PARA TODO O SEMPRE! AMÉM. 



  
 
AVISOS 
 

• Vem aí o CONGRESSO DE JOVENS FIRMES 

• NO PRÓXIMOS DOMINGO TEREMOS A CEIA DO SENHOR, ALMOÇO E CONSAGRAÇÃO DA MANUELA 

E DO DAVI 

• COMEMORAREMOS O DIA DOS PAIS, ANTECIPADAMENTE, NESTE DIA 04/08 – APROVEITE E              

TRAGA ALGUÉM. 

• VEM AÍ NOSSO RETIRO....NÃO PERCA! PROCURE SE INFORMAR! 

• PREPARE-SE PARA O ENCONTRO DE CASAIS 

 

 

 
 
 
  


