
COMPROMETIMENTO DO DISCIPULO 

Mas pela graça de Deus sou o 
que sou; e a sua graça para 

comigo não foi vã, antes 
trabalhei muito mais do que 
todos eles; todavia não eu, 
mas a graça de Deus, que 

está comigo.  
1ª Coríntios 15:10 



Definição  “Comprometimento” : 
Ø  Para um maratonista- É correr 16 km depois 

que as forças acabaram. 

Ø   Para boxeador, é poder se levantar uma vez 
mais depois de ir a lona. 

Ø  Para o missionário, é abandonar o próprio 
conforto para tornar a vida de outros 

melhor; 
Ø  Para o discípulo de Jesus, é tudo isso e 

muito mais, pois  tem  a  graça, a volta de 
Jesus e as multidões de pessoas perdidas 

pelo pecado sem Jesus. 
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A natureza  do “Comprometimento” : 
 
Ø  Comprometimento começa no coração, e se 

mantém na consciência; 
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Se você deseja sucesso de qualquer 
empreitada na vida, que valha a pena é preciso 

que você  se comprometa com ela. 
 

 
 

Ø  Comprometimento é provado na ação; 
 
 

Ø  Comprometimento abre a porta da 
conquista. 

 
 



4 atitudes  quanto ao “Comprometimento” : 
 

q  Evasivos: Pessoas que não têm nenhum 
objetivo não se compromete com nada; 
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q  Reticentes: Pessoas que não sabem se 
podem alcançar seus objetivos; 

 

q  Perseverantes inabaláveis: Pessoas que 
definem os alvos se comprometem com eles 
e pagam o preço para alcança-lo.  

 

q  Desistentes: Pessoas que partem em 
direção ao objetivo, mas desistem quando a 
caminhada se torna difícil; 

 



 Aliança (confiança) : 
v  Com liderança de cima: sua estrutura de liderança 

Pastor, coordenador e supervisor   Apesar de 
estarmos em aperfeiçoamento, nos podemos ser 
confiáveis e honrosos. 
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O que se espera: 

v  Com liderança de ao lado: seus companheiros de 
jugo – Isso é ética.  Trabalho em equipe respeitando 
e confiando no seu companheiro de ministério; 

v  Com a Igreja e seu progresso: Dizimo, ofertante  e 
ministérios; 

v  Disponibilidade; 

 

v  Com liderança de baixo: todos somos iguais, “a 
ninguém conheça segundo a carne” ; 



Unção (Espiritualidade)  
 

v  Preparado com a Palavra – II Tm. 2:15; 

v  Alimentado com a  Palavra - Ef. 4:29; 
v  Fervo em oração  - Ef. 6:18 
v  Honre a todos a sua volta, faça toda pessoas 

que passarem na sua vida como que são 
pessoas mais especiais do mundo; 

v  Alegria, misericórdia, amor e perdão – Gl. 
5:22; 

v  Ministrar em sua família; I Tm 3:4 
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O que se espera: 



 Visão (Submissão) 
 

  Planejamento           Fé – Hb. 11:1; 
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O que se espera: 

  Alvo                             Perseverança – 1 Co. 3:7; 
 

 
  Organização            Alegria – Gn.1 

 

  Auto liderança      Domínio Próprio – 
Gl. 5:22. 
 

		



 Aperfeiçoamento ( Ensinável) 
  Aprendizado empírico (experiência ou 

observação) – Lucas  9:49-50 ; 
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O que se espera: 

  Aprendizado normativa (curso, formação e 
sala de treinamento) – Lucas 4:15-30; 
  Atualização e criatividade – Rom. 12:2; 
  Liderança 360º  para cima, para o lado e 

para o lado 

  Seja presente, participando ativamente e 
contribuindo em Celebrações, Escola de 
l í d e r e s, C u l t o d e l í d e r e s, G D ’s e 
Conferências e Treinamentos.  
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Então você está envolvido ou 
comprometido com a visão na sua igreja? 
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DISCIPULOS DE JESUS SE COMPROMETEM ! 

 “Almeje algo tão extraordinário que estará 
fadado ao fracasso se Deus não estiver 

nele” 
John Edmund Haggai  


