






Semper Reformanda



Semper Reformanda
A igreja é reformada e sempre (em necessidade de) 

ser reformada de acordo com a Palavra de Deus.



4	Desafios para pastores e	líderes:

1. Renovação pessoal - ou eu morro.
2. Reconciliação fraternal	- ou nós morremos.
3. Reprodução de	liderança - ou ela morre.
4. Resolução evangelística - ou eles morrem.



4	Desafios para pastores e	líderes:

1. Renovação pessoal - ou eu morro.



Que Martinho Lutero
completou:
– seus livros (100)
– Sermoes
– Hinos
– Eensino
– Denominação
Podemos pensar que
ele viveu dez vidas.	



"Os trabalhos dos	anos
dramáticos

prejudicaram sua saúde
e	o	tornaram

prematuramente em
um	velho irritável,	

colérico,	petulante,	sem
restrições e	às vezes

positivamente
grosseiro".



2	Timóteo	4:10
Pois Demas,	amando este mundo,	
abandonou-me	e	foi para Tessalônica.	
Crescente foi para a	Galácia,	e	Tito,	
para a	Dalmácia.	



















"O	íntimo de	Cristo	pela
fé,	é ter Jesus	Cristo	
continuamente aos
olhos,	uma visão
habitual	dele".



O,	what	mad,	senseless	
fools	are	we	that,	while	
we	must	ever	live	and	
dwell	among	such	

mighty	enemies	like	the	
the	devils,	and	yet	we	
would	despise	our	

weapons	and	armor,	too	
too	lazy	to	look	at	or	

think	of	them.



4	Desafios para pastores e	líderes:

1. O	desafio da	renovação pessoal:	
Renovação pessoal - ou eu morro.





4	Desafios para pastores e	líderes:

1. Renovação pessoal - ou eu morro.
2. Reconciliação fraternal	- ou nós morremos.





20	“Minha oração não é apenas por eles.	
Rogo também por aqueles que crerão em
mim,	por meio da	mensagem deles,	21	
para que todos sejam um,	Pai,	como tu
estás em mim e	eu em ti.	Que eles
também estejam em nós,	para que o	
mundo creia que tu me	enviaste.	

João	17:20-21	NVI-PT





4	Desafios para pastores e	líderes:

2.		O	desafio da	Reconciliação fraternal:	
Reconciliação fraternal	- ou nós morremos.





4	Desafios para pastores e	líderes:

1. Renovação pessoal - ou eu morro.
2. Reconciliação fraternal	- ou nós morremos.
3. Reprodução de	liderança - ou ela morre.
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4	Desafios para pastores e	líderes:

3.		O	desafio da	Reprodução de	liderança :	
Reprodução de	liderança - ou ela morre.



E	as	palavras que me	
ouviu dizer na presença de	

muitas testemunhas,	
confie-as	a	homens fiéis

que sejam também capazes
de	ensinar outros.		

2	Timóteo	2:2



4	Desafios para pastores e	líderes:

1. Renovação pessoal - ou eu morro.
2. Reconciliação fraternal	- ou nós morremos.
3. Reprodução de	liderança - ou ela morre.
4. Resolução evangelística - ou eles morrem.



William	Tyndale







Open	the	eyes	of	the	King	of	England.



4	Desafios para pastores e	líderes:

4.		O	desafio da	Resolução evangelística:	
Resolução evangelística - ou eles morrem.







4	Desafios para pastores e	líderes:

1. Renovação pessoal - ou eu morro.
2. Reconciliação fraternal	- ou nós morremos.
3. Reprodução de	liderança - ou ela morre.
4. Resolução evangelística - ou eles morrem.







"Eu digo isso porque
um	homem na verdade
nem sempre pensa em
Cristo;	mas	como um	

homem não olha para o	
sol	continuamente,	

ainda assim ele vê a	luz
do	sol...	



"Então,	você deve levar
e	suportar em seus
olhos a	visão e	o	
conhecimento de	

Cristo,	de	modo que
pelo menos você tenha
presença dele,	o	que faz

a	fé.


