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Frase para o líder 
O líder diferenciado atua onde faz diferença. Não influencia somente quem está do lado “de dentro” numa 
família, empresa, escola, hospital. Exerce a liderança também “fora”, para cima e para os lados.. 

Avisos 
  

                                                                         
         

 
 
 

TERMINANDO BEM… COMEÇANDO MELHOR II TM 4.7

               
           

 
           

               
         

           

   
 

             1) Seja proativo Lc 17.7-10 (você pode ler o Teste do abacaxi)  
 

        
 

         I Cor 15.33 
 

        
 

     
 

             
               

             
                

              
                

   

     

Estamos na contagem regressiva para dar as boas vindas ao novo ano. Você deseja 
Um ano profético, promissor, de renovação e de milagres? - pergunte 

Lance outra pergunta: Quais atitudes você vai tomar para que isto aconteça?

   Aqui vão algumas dicas:

2) Busque novas OPORTUNIDADES (principalmente espirituais) Ef.5.15,16

3) Cultive novas e boas AMIZADES 

4) Seja OUSADO frente aos OBSTÁCULOS Js 1.7a

5) Vá até o FIM. v7

Se quisermos terminar bem e começar melhor ainda, precisamos manter a nossa 
fé viva. O apóstolo Paulo, ao expressar que guardará a sua fé, estava querendo dizer 
sobre algo que seus oponentes não conseguiram tocar. Ou seja, não conseguiram 
matar a fé que ele tinha em seu coração. Sabe o que aprendo aqui: aprendo que 
quando nossa fé está viva, firmada e estruturada em Cristo, tudo 
o que fazemos, seja, no início da nossa jornada ou no fim da mesma, sempre surtirá 
 o efeito positivo.

dia 15/12 é batismo nas águas!!! encaminhe os candidatos para o Igor 
dia 22/12 é a cantata Rei dos Reis. mobilize todos os membros para levarem visitantes

O líder deve desenhar uma grande árvore em uma cartolina ou sulfite mesmo, e colar a 
figura em alguma parede da sala.  
Feito isso, o coordenador deve entregar aos demais participantes papéis que representam 
sementes.  
Junto com cada uma dessas folhas, uma caneta também vai ser distribuída para que cada 
um possa escrever o que deseja plantar para o futuro. Em posse dos objetos recebidos, cada 
membro da equipe deve refletir em silêncio e decidir o que vai colocar em seu papel, sempre 
com base nos seus planos e metas futuras. Colem na árvore

Arvore de vida


