
 E rogamos-vos, irmãos, que 

reconheçais os que trabalham entre 

vós e que presidem sobre vós no 

Senhor, e vos admoestam; E que os 

tenhais em grande estima e amor, por 

causa da sua obra. Tende paz entre 

vós 1- Tss. 5. 12 e13 



“E ele deu uns como apóstolos, e outros 

como profetas, e outros como 

evangelistas, e outros como pastores e 
mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento 

dos santos, para a obra do ministério, para 

edificação do corpo de Cristo; até que todos 

cheguem à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus, ao estado de 

homem feito, à medida da estatura da plenitude 

de Cristo. Ef  4:11-13...  



 PRINCÍPIOS DA REVERÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 

As mudanças comportamentais e as novas filosofias 

nocivas tem trazido mudanças velozes, que tem 

influenciado a igreja e ministério 
 

Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs 

sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não 

segundo Cristo;. Col 2:8 ... 
 

 

A igreja é regida por princípios estabelecidos por Deus, pelos 

apóstolos e pela Patrística - Período de formação da igreja. 

 



 PRINCÍPIOS DA REVERÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 

OS PERIGOS DO RELATIVISMO DA LIDERANÇA FAMILIAR E 

MINISTERIAL 
 

a) A entrevista de um líder estudantil de 16 anos (refutando o 

modelo de liderança que estabelece a sociedade. 

 

b) Este espírito de anarquia já chegou nas barras do poder 

eclesiástico causando danos aos postulados de respeito e 

reverência. Paulo revela a natureza deste sistema. E todo o espírito que não 

confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há 

de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 4:3. 



 PRINCÍPIOS DA REVERÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 

Há dois níveis de reverência na 

igreja 
1. Reverência a Deus. Portanto, já que estamos recebendo um 

Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de 

modo aceitável... Hebreus 12:28. 

 



 PRINCÍPIOS DA REVERÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 

2 . Reverência ao ministério. Os 

presbíteros que governam bem sejam estimados por 

dignos de duplicada honra, principalmente os que 

trabalham na palavra e na doutrina;. 
1 Timóteo 5:17 . 



 PRINCÍPIOS DA REVERÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 

- O santo ministério tem se vulgarizado. Aquilo que era 

sagrado ficou relativo. O que era sagrado e tão 

importante ficou escarnecido até pelas crianças. Muitos 

vêem o ministério como algo, que se galga, apenas para 

status e não há comprometimento; Muitos mendigam 

prestígios e posições, não por amor ao reino mas para o 

seu bel prazer.  
E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei 

uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a 

inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum 

ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. 1 Samuel 2:35,36 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/2/35,36


E rogamos-vos, irmãos, que 

reconheçais os que trabalham entre vós 

e que presidem sobre vós no Senhor, e 

vos admoestam; E que os tenhais em 

grande estima e amor, por causa da sua 

obra. Tende paz entre vós (1- Tss. 5. 12 e13) 

PRINCÍPIOS DE UM BOM LÍDER 



1 – Princípio do reconhecimento  

2 – Princípio da estima  

3 - Princípio do amor 

4 - Princípio da paz 

PRINCÍPIOS DE UM BOM LÍDER 



A Ética produz dignidade 

 

- Ética X Credibilidade = Capacidade de Repreensão 

 

- Ética X Dignidades = Capacidade de Correção e 

Repreensão (Exemplo: Placas = repreensão; Radares = 

correção ) 

 

E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as tuas palavras 

deixou cair em terra. E todo o Israel,  desde de Dã ate Berseba, conheceu que 

Samuel estava confirmado por profeta do Senhor.I Sm. 3. 19-20.  



PRINCÍPIOS DA ÉTICA NO MINISTÉRIO 

1 – Princípio  

do 

reconhecimento  



2 – Princípio 

da estima  

PRINCÍPIOS DA ÉTICA NO MINISTÉRIO 



3. - Princípio 

do amor 

PRINCIPIOS DA ÉTICA NO MINISTÉRIO 



PRINCÍPIOS DA ÉTICA NO MINISTÉRIO 



PRINCÍPIOS DA ÉTICA NA COMUNICAÇÃO 

O discurso de qualquer 

obreiro precisa estar 

embasado em quatro 

princípios, que são 

fundamentais para a 

construção do seu 

ministério.  



1–Princípio do bom senso 

 Como maçãs de ouro em salva de 

prata,  assim é a palavra dita ao 

seu tempo. Pv. 25. 11. 2-  

       Todo prudente age com 

conhecimento, mas o tolo espraia a  

sua   loucura Pv.  13. 16: Os sábios 

escondem a sabedoria, mas  a boca  

do tolo é uma   destruição Pv. 10. 14. 

O bom senso é o divisor 

das ações das duas inteligências.   



2–Princípio da fidelidade 

Dou graças ao que me tem 

confortado, a Cristo Jesus, 

Senhor nosso, que me teve 

por fiel, pondo-me no 

ministério. I Tm. 1. 12. 

O bom senso é o divisor 

das ações das dua inteligências.   



2–Princípio da fidelidade 

Um mau mensageiro cai no 

mal, mas o embaixador fiel 

é saúde Pv. 13. 17.  
 

O que  de mim, entre muitas 

testemunhas,  ouviste, 

confia-o a homens fiéis, que 

sejam  idôneos para também 

ensinarem os outros. II Tm. 2. 2. 

O bom senso é o divisor 

das ações das duas inteligências.   



O bom senso é o divisor 

das ações das duas inteligências.   

-E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma 

(Adv. De modo; pronome indefinido) de todas as tuas 

palavras deixou cair em terra. E todo o Israel,  desde de Dã 

ate Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por 

profeta do Senhor. I Sm. 3. 19-20.  

3–Princípio da reciprocidade 

-Como cidade derribada, que não tem muro, 

assim   é o homem que não consegue conter 

o seu espírito  Pv. 25. 28. 

-Águas profundas são as palavras da 

boca do homem, e ribeiro é a fonte da 

sabedoria. Pv. 18. 4. 



O relacionamento interpessoal 
pode ser a mola propulsora do 

sucesso. 

4- Princípio da Interatividade 

O obreiro deve ter uma 
atenção amistosa com o 
rebanho para ganhar a  

empatia do mesmo. ex. do  

termo phatos. 

O bom senso é o divisor 

das ações das duas inteligências.   



Influência tem origem no latim Influentia, ou Influere  

- INFLUENTIA. O sufixo IN significa movimento para 

dentro” 

- FLUERE. Significa correr, manar, provir, derivar, fluir.  

➔Influenciar    Origem etimológica 

- Temos portanto Influere como o movimento para 

dentro, aquilo que por sua existência "preenche", e 

Influentia o ato de preencher 



origem etimológica Transformar   

- No Latim transformarE, “fazer mudar de forma. 

TRANS-, “através”, mais FORMARE, “dar forma”.  
 

- Fazer mudar de estado, Psicológico, cultural, ou 

anatômico. (transformar um mal num bem) 

- Fazer mudar o estado moral ou físico. Ex:O amor 

transforma. 



origem etimológica Comandar 

Comando significa: Ato de mandar , orientar, induzir 

grupo de pessoas que passam  instruções, 

ensinamentos e ordens  
 

 

-  Comanda os que detém o poder  permanente ou 

temporariamente. Todo comando tem origem na 

comunicação  

http://www.achando.info/comando
http://www.achando.info/verbos/conjugar/mandar.html
http://www.achando.info/verbos/conjugar/orientar.html
http://www.achando.info/verbos/conjugar/passam.html
http://www.achando.info/

