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Propósito da Apresentação: Pastores da igreja do Senhor são chamados a 
viverem vidas de santidade: “pelo contrário, segundo é santo aquele que vos 
chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, 
porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo” (1 Pedro 1:15-16). 
Amadurecer como líderes espirituais nas nossas congregações inclui ações 
propositais (disciplinas/práticas espirituais) por nossa parte. Esta apresentação nos 
lembra que Deus nos chama a imitá-Lo (Efésios 5:1) e viver as virtudes e práticas 
de Jesus em todos os aspectos das nossas vidas (Efésios 4:11-16).  

I.  As Escrituras dizem que somos criados na imagem de Deus e que somos 
chamados a viver em santidade. O apóstolo Paulo instruiu os discípulos de 
Cristo a imitarem sua vida como ele imitava a vida de Cristo (1 Coríntios 
4:16). É uma postura séria e humilde quando nós, como pastores, advertimos 
cristãos nas nossas congregações a “nos imitarem como nós imitamos o 
Mestre”. 

A. Ao imitar as virtudes e práticas de Jesus há várias disciplinas espirituais 
intencionais que precisamos considerar: 

1. Solitude e Silêncio: Jesus nos providencia um ritmo sagrado de 
estarmos  inteiramente engajados no ministério/serviço, e depois nos 
retirar da ocupação da vida para comungar com seu Pai (Marcos 1). 

2. Oração: Os discípulos de Jesus pediram que ele os ensinasse a orar 
como o João Batista instruiu os seus discípulos a orarem. O “Pai Nosso” 
(Mateus 6:9-15; Lucas 11:1-4) tem servido como uma oração modelo 
para cristãos durante dois mil anos. 

    O Velho Testamento está cheio de orações do povo de Deus ao longo 
dos séculos. Os hebreus consideraram o livro de Salmos o livro de 
oração da Bíblia. 

   O apóstolo Paulo não apenas diz aos cristãos que está orando por eles; 
ele identifica as áreas específicas pela quais está orando (Efésios 
1:15-22, 3:14-21; Filipenses 1:3-11; Colossenses 1:3-14; 1 
Tessalonicenses 1:2-3; 2 Tessalonicenses 1:11-12, 2:13-17; 3:16). 

3. Jejum: O Velho e Novo Testamentos dizem muito sobre o jejum. Jejuar, 
como solitude e silêncio, abre espaço nas nossas vidas para podermos 
focar mais em direção ao Santo Grande e Único. Jesus nos instrui sobre 
o jejum no Sermão do Monte (Mateus 6:16-18: “Quando jejuardes...”). 

4. Ajudando os Necessitados: Jesus instrui a multidão no monte em 
Mateus 6 a darem aos necessitados. Esta doação é feita em secreto, 
mas Deus vê o que é feito em secreto e nos recompensará (Mateus 6: 
1-4). 



B.     Práticas/Disciplinas espirituais nos permitem a amadurecer mais à 
imagem de Jesus.  O nosso alvo como líderes espirituais é imitar Jesus 
e convidar outros a imitar as virtudes e práticas de Jesus que observam 
nas nossas vidas. 

 1. Em Efésios 4, Paulo nos instrui a amadurecermos à plenitude de 
Cristo. 

      2. Efésios 4:11-13. 11E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros    
para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 
mestres, 12com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,  

13até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento 
do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo. 

3. Paulo descreve cristão imaturos (meninos) em Efésios 4:14. “para que 
não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e 
levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos 
homens, pela astúcia com que induzem ao erro”. 

4. Efésios 4:15: “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo”. 

II.  As Escrituras declaram que presbíteros/pastores devem levar suas vidas 
espirituais a sério. O autor de Hebreus nos lembra que o nosso serviço como 
pastor deve ser alegre, não um fardo. Hebreus também instrui cristãos a 
“Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, 
considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram” (Hebreus 
13:7).


