


Somente Deus é digno de glória 
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Nicolau Copérnico 
(1473-1543) 
Não é o sol que gira em torno da terra, 
(geocentrismo)                                       
Mas sim a terra que gera em torno do sol. 
(heliocentrismo) 



Não é Deus e Sua glória que dependem 
de nossas vidas e ministérios, 

mas nossas vidas e ministérios             
que dependem de Deus e de Sua graça. 



(O Modelo de Cristo) 
“Seja a atitude de vocês                            
a mesma de Cristo Jesus,   
que, embora sendo Deus,                    
não considerou que o ser igual a Deus 
era algo a que devia apegar-se;  



Paradigma mental através do qual       
se pensa, avalia e considera a vida. “Seja a atitude de vocês                            
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Não considerou 
mas esvaziou-se a si mesmo,                              
vindo a ser servo,                                                                                                    
tornando-se semelhante aos homens.  
E, sendo encontrado em forma humana, 
humilhou-se a si mesmo                                                                                                       
e foi obediente até a morte, e morte de cruz!  

Esvaziou-se 
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O mundo clama por líderes                              
que esvaziem-se de seus próprios     
interesses e de suas “santas obstinações”  
para viverem única e exclusivamente                    
o projeto e a agenda de Deus para suas vidas.  
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Ao aceitarmos o desafio                                
de resgatarmos a nossa verdadeira              
humanidade, estamos realinhando         
nossas vidas ao projeto original de Deus, 
ou seja, vivermos para Sua glória. 
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A você cabe cumprir o papel                       
que Deus lhe confiou,                                     
e isso com excelência e profundidade.            
A Deus cabe decidir                                     
sua abrangência e visibilidade. 

Fez-se homem 



Por isso Deus o exaltou à mais alta posição                                                                           
e lhe deu o nome que está acima de todo nome,  
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,                                                           
nos céus, na terra e debaixo da terra,  
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,                                                    
para a glória de Deus Pai.” 
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Deus o exaltou 

Para Sua glória 

Deu-lhe um nome 

 
Portanto,                                            
humilhem-se debaixo                                    
da poderosa mão de Deus,                           
para que ele os exalte                                    
no tempo devido. 

   I Pedro 5:6 



Qual paradigma mental direcionará,                                                
a partir de hoje, nossas vidas e ministérios 

Realização 
Sucesso 
Visibilidade 
Influência 

Prosperidade 
Prazer 
Autonomia 

Considere 
Esvazie-se 

Viva sua humanidade 
Simplesmente, obedeça 


