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I - Download e upload de uma conexão Ilimitada
Neste mundo em que as conexões ou relacionamentos se tornam mais digitais (virtuais), 
acompanhamos um total descaso às conexões reais de nosso dia a dia (família, pais e 
filhos, marido e mulher, etc...). Tal descaso ocorre principalmente com Aquele cujo o sinal 
de comunicação nunca cai, ou a taxa de transmissão nunca diminui a intensidade, Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Sua tecnologia é Wireless (sem fio) e não depende dos  recursos 
humanos. Não há barreiras que inviabilize seu uso. Pelo contrário, fazendo uso da 
mesma, Deus coloca à nossa disposição Seus recursos  ilimitados. Nos faz ver o que os 
olhos naturais  são incapazes de enxergar (Suas ações e Seus planos para nós e para o 
universo).
Para que esta percepção seja ampliada, o que mais necessitamos é de mudanças 
operadas pelo Espirito Santo, em nossa:

Mente - Como vemos o mundo - Ideias, conceitos, pensamentos, planos e projetos;
Coração - Como lidamos com as emoções - Sentimentos, desejos, paixões;
Corpo - Nossas atitudes - Maneiras como interagimos com o outro, as ações. O que eu 
tenho feito ou deixado de fazer. Requer disposição para agir ou deixar de agir.

Exemplo: reconstrução dos muros (Neemias e o reavivamento e reforma) cf. (conforme) 
Oração Ne. 1.4; Ne. 6.9

a. Oração (wifi de Deus nunca cai)
Ampliando a visão entre 'dever' e 'precisar' orar. Me rendendo e dependendo do Pai como 
o nosso 'Aba' (somos seus filhinhos, Ele nosso Papai). Não é um mero 'dever', mas uma 
'necessidade'. Necessitamos orar, pois carecemos da presença do Espirito Santo, do 
batismo do Espírito Santo, do viver no Espírito, do frutificar no Espírito (ações diárias  cf. 
Gl. 5.22). Até porque estamos em constante guerra entre o bem e o mal, entre carne e 
Espírito, imersos nessa batalha entre Cristo e Satanás. Abaixo relacionei alguns outros 
motivos para orar mais pelo Espírito Santo em nossas vidas (cf. 1Ts. 5.17;  Lc. 11.9-12):

 i. É a respiração da alma, assim como a ausência do oxigênio nos leva a falência 
 multipla do orgãos, a ausência de oração tem nos levado a morte espiritual. Ex. 
 Quando respiramos (inspiramos e expiramos) o movimento do diafragma faz com 
 que os pulmões sejam inflados de ar, os alvéolos captam o oxigênio, o mesmo 
 dispara pela corrente sanguínia, oxigenando e nutrindo as células do corpo, nos 
 mantendo vivos. Não é diferente da necessidade da presença de Deus através da 
 oração. Sua presença nos mantem vivos.

 ii. Nos faz observar a vida com os olhos da fé, enchergando as obras naturais e 
 sobrenaturais  da onipotência divina. Nos fazendo mais sencíveis para as  ações do 
 Senhor. Nos  tira da logicidade deste mundo capitalista, nos levando ver a "sarça 
 ardente" da presença do Senhor em nosso cotidiano (cf. Exo. 3 - Moisés). "tirai as 
 sandálias". Pois, as muitas atividades humanas tem nos impedido de ver as 
 incontáveis atividades de Deus em nossas vidas e nas vidas dos que nos 
 rodeiam.

 iii. Senso de pertencimento; senso de dependência divina; senso de ser amado, 
 querido, desejado pelo Senhor. "eu sou do meu amado, e ele me quer (me 
 deseja)". (Cant. 7.10 NTLH).
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Assim nos conscientizamos dos muitos cuidados e amparos de Deus em nosso 
favor, sem mesmo merecê-los.

b. Entendendo a Palavra
Como uma busca de respostas, primeiramente se submeta a guia e a orientação do 
Espirito Santo através da oração. Agora, ao ler a Biblia adote versões mais elucidativas 
possíveis como: Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), Nova Versão 
Internacional (NVI),  Almeida Século 21 e A Mensagem. Nessa leitura siga as seguintes 
orientações:

 1. Visualize e observe - imagine-se no ambiente do autor do texto, como se 
 viajasse no tempo, reconstruindo a realidade do escritor. Busque observar os  
 mínimos detalhes, seja: da língua, das crenças (conflitos religiosos), da geografia, 
 da política... Tudo que auxilie na contextualização da época em que a mensagem 
 foi registrada será de grande valor para nós, leitores do século 21;

 2. Identifique-se com as possíveis  personagens do texto (sejam boas ou más). 
 Esforce-se na tarefa de alcançar o "como" e "quão" diferente de você a 
 personagem enxergava as circunstâncias ao seu redor. Tente enxergar não com 
 seus olhos, mas com os olhos da personagem em estudo (sua visão da vida e 
 mundo). Não deixe que buscar respostas para a seguinte pergunta.

 3. Quais lições Deus tem para mim? O que preciso aprender? O que preciso 
mudar em minha “MENTE, CORAÇÃO E CORPO”?
Aqui temos a parte mais importante, mas a mais difícil. Requer parar um pouco, refletir, 
fazer uso do tal ‘ócio criativo’ (tempo de refrigério mental. Onde, diante dos desafios, 
pensamos em soluções, permitimos ‘perder’ algumas horas estruturando e reestruturando 
fatos, falas, ideias, planos; nos reavaliamos. Buscando meios de se reinventar, coragem 
de copiar, poder para realização. Assim, não perdemos, ganhamos). Observe os passoss 
seguintes, pratique-os.

c. “Insights” - Ideias práticas e rápidas. 
Assumindo a disposição de viabilizar meios para escrever e reescrever nossa própria 
história, procurar lições para vida (do que fazer e do que deixar de fazer). Praticando o 
"brainstorm" (comumente conhecido em algumas regiões do Brasil como: ‘toró de ideias’) 
tempesde de ideias (soluções, projetos, novidades...). Seja lendo as Escrituras (a Bíblia) 
ou observando o mundo que nos cerca (pessoas, bichos, plantas, coisas...). Há muito o 
que aprender, há muito o que mudar.
Para auxiliar na busca de tais aprendizagens relacionadas  com as palavras acima, tenha 
um caderno de ideias e escreva o que precisa mudar: 
i). Na sua visão de vida; 
ii). Nos seus sentimentos e emoções; 
iii). Atitudes

“Uma ideia apenas na cabeça é passageira e logo entra no esquecimento. Mas, escrita e 
registrada é uma possibilidade de gerar ações, uma possibilidade de mudar o mundo.”

O Segredo grandioso: não deixe de anotar, registrar os  ‘insights’ (ideias), o 
'brainstorm' (toró de ideias, tempestade de soluções). Anote tudo, seja com letras, 
desenhos, rabiscos, em guardanapos, caderno ou keynote. Mas, nunca deixe de 
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escrever. As  mesmas, se tornarão em palestras, sermões, reflexões inúmeras. As lições 
que são práticas e úteis a você, com certeza serão às outras pessoas. 

Ao anotar busque a premissa utilizada pelos grandes designers de produtos: “beleza e 
funcionalidade”, acrescento “clareza”. Caso não haja os três, reveja, reescreva suas 
lições. Não deixe de utilizar a regra de três citada abaixo. Esta é o “pulo do gato” dos 
grandes palestrantes.

Não deixe de registrar. Registre, registre, registre...

II - Regra de TRÊS e o Mapa do Tesouro (onde quero chegar)
Temos em nosso alcance um número cada vez maior de informaçōes que se apresentam 
por diversos meios (ou multi mídia), dos quais o mais  importante e comum é a INTERNET. 
Todo um universo crescente de ideias, saberes diversificados, alcançados em menos 
tempo possível, tudo na distância de um CLICK. Com isso, nossa capacidade de 
memorizar, assimilar novas ideias, lembrar de um discurso, palestra e qualquer outro 
conteúdo, torna-se um desafio para a mente pós moderna (a de nosso século). Por se 
observar essa limitação surgida, vários gurus em comunicação afirmam que só 
conseguimos lembrar de apenas três coisas ou no máximo quatro, sejam: metas, 
categorias, temas, objetivos, ideias, passos, parágrafos, frases, etc... Sempre que 
possível, ao comunicar algo, divida em três. Cada parte pode ser subdividida em três e 
assim por diante, conforme a necessidade. Dos motivos do uso da regra de três, visualizo 
três: Simples de entender, fácil de lembrar e possível de se realizar.

a. Respeite o que você oferta (e seu devido valor), para quem e como é ofertado:
- Produto (o que ofertamos) - Tudo que se agrega valores, princípios e benefícios (seja 

pessoas, ideias, conceitos, coisas, etc...). Todos tem seu devido 'preço' . Entra em cena 
a famosa jogadinha: “custo/benefício” (sua disposição de pagar seja o que for: dinheiro, 
tempo, talentos, recursos inúmeros e até mesmo a vida. Pois a meta é agregar (tomar 
posse) os benefícios contidos no produto (o que se oferta).

- Público (a quem ofertamos) - Como o produto chega até ele, a qualidade que chega. 
Como é distribuído ao cliente. É fundamental conhecer bem seu público, conhecer a 
demanda, o grande auxílio no preparo da oferta. 

'Não queira abraçar o mundo com as pernas'.

- Promoção (como é ofertado) - "Se há algo péssimo para um produto ruim ou escasso, 
esse algo é uma boa propaganda".

Ex.: O segredo da Coca-cola - Por mais que muitos não bebam ou bebam, não podemos 
negar que a mesma nos ensine muito com alguns de seus erros  e acertos. Dentre os 
acertos temos a seguinte lição: “a propagando não é a alma do negócio”. A alma do 
negócio da Coca-cola é a ‘distribuição’. Pois antes da promoção chegar aos  clientes 
(pelas possíveis mídias existentes), há distribuições em todo os possíveis 
estabelecimentos de comércio (super mercados, padarias, lanchonetes, bares, vendas, 
etc...)  onde possam haver clientes em potencial. Uma vez devidamente abastecidos, a 
propaganda motivará a busca do produto. O que por sua vez, será encontrado. Agora, se 
produto não for encontrado, ou for de qualidade inferior o da propagando. O cliente não 
apenas levará o concorrente como não acreditará mais no produto.
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Respeite a lei da oferta e da procura: Nunca oferte além do que você pode atender  
(seja na qualidade ou quantidade) quando houver a procura. Caso contrário você 
fica desacreditado.

b. Tenha e mantenha a direção. 
Seja sozinho ou em “Focus Group” (o que é mais enriquecedor) pense, dialogue, 
converse (se possível à luz da Bíblia) sobre propósitos, motivos importantes pelos  quais 
existimos, metas a alcançar como pessoa e igreja. Sempre focado no bem comum e nas 
necessidades humanas.

Níveis necessidades por Maslow:
- Auto realização
- Auto estima (auto imagem positiva)
- Pertencimento e amor
- Segurança e proteção
- Comida, água e moradia

"Na grande maioria das vezes as pessoas não conhecem suas necessidades até 
que alguém lhe mostre. Somos este alguém."

Fique Antenado - Observe mais - Tente enxergar a vida com os olhos  do público alvo 
(ambiente em que foi formado, seu mundo, sua família. Um pouco de sua vida, história, 
sonhos e propósitos).

Anote tudo. Subdividindo em três. Não esqueça da regra de três.

c. Junte as peças do Mapa e forme a trajetória.
Dos muitos propósitos (metas, objetivos) que podem ser relacionados como importantes  
(mesmo sabendo de seus devidos  valores e benefícios), selecione apenas três 
(reconhecendo a limitação comentada acima) e transforme-os em metas ou melhor 
dizendo: METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES (MCI). Assim, "xô", "fora" a 
frustração. Seja bem vinda à realização.
Planeje e agende - (compre ou construa uma agenda [caderno, agenda digital] para 
acompanhar as fases do planejamento). Pense em curto, médio e longo prazo. Suas 
metas precisam de quanto tempo para serem alcançadas? Alguns anos? Meses? Dias? 
Busque tempo necessário, só não o disperdice (Ele é o melhor presente que temos de 
Deus, ele é muito curto e se esgota rapidamente. Use-o com sabedoria).
Lembrar, se temos que encher um balde, por completo, com entulhos; precisamos 
começar com as pedras grandes (não são muitas, são as mais importantes, nosso MCI) , 
depois as pequenas e por últimos a areia ou terra (começando com as metas maiores, 
sempre haverá um espaço, no futuro, para as metas menores). Caso não consiga colocar 
todo o material, pelo menos pôs os mais importantes.
Independente do tempo final do planejamento, tenha sempre em vista as pedras grandes 
(MCI). Exemplo: Para se alcançar o MCI anual, agende anualmente, semestralmente, 
trimestralmente, mensalmente, semanalmente e diariamente (escreva e busque o que 
fazer, como fazer, com auxílio de quem, se vai haver algum custo para cada um dos 
seguimentos, e faça. Visando sempre facilitar  alcance do MCI [pedras grandes] anual).
Agende e mantenha reuniões para avaliar as etapas do planejamento em "Focus Group".
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III. Efeito borboleta.
Reação em cadeia - Nossas ações ou a falta delas se extenderão a limites não 
imaginados, surtirão grandes efeitos como ondas na água. Sempre colheremos o que 
plantamos, mesmo que a colheita demore, ela virá (muitas das vezes por caminhos e 
pessoas não esperadas).

a. Pela influência as coisas acontecem (liderança). Quando influenciamos pela pessoa 
que somos e não apenas pela função que exercemos, deixamos resultados profundos 
que se extendem ao tempo (prolongando em dias, meses, anos, eras) e ao espaço 
(alcançando mais e mais pessoas do bairro, cidade, estado, país, de várias etnias 
[grupos]). Nisto, Jesus é o nosso maior exemplo. Liderou através de sua autoridade não 
imposta, mas conquistada por sua pessoa. Seu foco: o ser humano e suas necessidades 
(na grande maioria não conhecidas). Alcançava beneficiar todos através das metas 
cumpridas de bom grado por Ele e por elas  mesmas (discipulado). Os resultados de sua 
influência e seu evangelho tem perpassado milênios, alcançando milhares, independente 
dos grupos étnicos. Gerando mudanças no campo da psicologia, administração, 
liderança, e outros, além da própria religião.

Dinâmica entre função e pessoa - Função, a tarefa de uma peça de determinada 
engrenagem. Pessoa, ser que pensa, que cria, que chora, que sorri, que briga, que 
apazigua, que frustra e se decepciona, que perdoa, que ama. Ser (independente de sua 
etnia, classe social, ou qualquer outra possível diferença) que potencialmente motivado é 
capaz de alcançar todo e qualquer saber ofertado em quaisquer das universidades, capaz 
de gerar mudanças significativas nos relacionamentos de sua vida, família e mundo. 
Apesar do devido valor de uma função, o ser humano vale muito mais. Sem este não há 
aquele. A “função” passa, o “ser” “pessoa” fica, mesmo que apenas na memória. Então 
não somos "função" (ex.: o doutor, o padre, o pastor, etc.), somos “pessoa” e como tal que 
influenciamos outras a realizarem feitos, de bom grado, que de outra maneira não fariam. 
As melhores coisas acontecem não na marra, mas na amizade, no amor. Pois dificilmente 
se diz “não” a amigos. 

“Nunca subestime um humano. Ele pode surpreender você e seu mundo”

b. Jedi em busca de Padawan (ou aprendiz de Jedi [Star War] ) - formando líderes
"Sempre haverá dois: um mestre e um aprendiz" Star War

 One to one a galinha enche o papo - Exemplo: Jesus na formação dos  d o z e e 
Paulo (discipulado por Barnabé, formando tríade com João Marcos. Formando dupla e 
discipulando Timóteo, tríade com Silas[Silvano]).

 Dinâmica entre o mestre (Jedi) e o aprendiz(Padawan):
 a. "Faço, você me ajuda"
 b. “Fazemos juntos”
 c. “Você faz, eu te ajudo"

Visualize a pessoa (seja criança, jovem, adulto ou idoso). Se não é seu amigo, ore por 
ele, conquiste-o. Ao conquistar a amizade ganha-se a confianca. Lembre: amizade e 
confianca não se oferecem, se conquistam. (principalmente sendo amigo e confiando). 
Para isto, seja paciente (demanda tempo), seja cortez, pratique atos  de bondade para 
com ele e os de sua familia. Auxilie-o na sua vida devocional, como você aprendeu. 
Convide-o a participar do plano anual (ingresse-o nas tarefas, visitações, estudos bíblicos, 
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etc...) e frequentar o Focus Group. Se seu novo aprendiz não é seu amigo e/ou amigo de 
Jesus utilize os passos seguintes (prepare-o para ser um mestre e formar aprendizes):

Gerando um novo amigo de Jesus - método cebola (camadas)
Iniciando um diálogo no primeiro passo, avançando nos passos seguintes 
(gradativamente, sem se preocupar com o tempo)

 1ª - Assuntos Gerais (superficiais: livros, programas de tv, jogos esportivos...);

 2ª - Assuntos Específicas (nome, família, funções, rotinas, hobbies...);

 3ª - Assuntos Filosóficos (assuntos  de natureza moral, emocional e social. 
Conflitos familiares, a impotência humana frente às catástrofes no meio ambiente, 
insegurança, instabilidade, incerteza para o futuro e outros assuntos que tenham tirado o 
sono, a paz da maioria das pessoas de nosso século.

Para o passo seguinte: PEÇA PERMISSÃO - uma vez concedida continue (caso não 
seja, pare. Ore por uma outra oportunidade. Não perca o amigo. Logo, ele precisará de 
você ou você dele. Aguarde e ore.  Aí, é hora de pedir permissão novamente).

 4ª - Assuntos Espirituais (à luz da Bíblia: perdão, salvação, doutrinas...)

c. Trabalhando em “Focus Group” - “O todo é maior do que a soma de suas partes.”
Forme seu grupo de discussão a partir de “um a um”. Busque abordar temas que levem a 
pensar em soluções para possíveis problemas no decorrer do plano anual do MCI. 
Diversifique a abordagem, não se prenda apenas ao discurso, distribua tarefas para 
demais dias até a próxima reunião, onde cada um contará sua experiência. Subdivida o 
grupo em partes menores  para debates, num determinado momento uma parte usa 
argumentos favoráveis e a outra desfavorável, depois há uma troca de posicionamento.
Use a criatividade para que tais reuniões não caia no marasmo (na mesmice).
Entenda que neste grupo todos tem o mesmo peso de opinião, discordante ou não (Isto 
não coloca sua liderança em risco, pelo contrário, transmite maturidade e confiança nos 
que compõe o grupo). Não tenha medo de mudar de opinião. Todos mudamos 
diariamente, isso é fato. Lembre: sempre focalize o bate papo no MCI, tendo abertura 
para ser tratados tanto erros  quanto acertos, buscando um feedback (resposta) não 
apenas sincero, mas real. Praticando a disposição de aprender e desaprender (o que é 
mais difícil). Saiba ouvir, saia da defensiva, abaixe um pouco a guarda, tente não se 
defender, apenas ouça, guarde os pontos positivos  e negativos (se possível escreva). Em 
um outro momento digira ( avalie, reflita, medite, reestude) como o bovino faz com seu 
alimento (paciência, tempo, degustando cada parte, sabor e dessabor).Não manipule 
opiniões, pois nem sempre o que achamos ser certo de fato é. Se não concorda, no 
mínimo respeite.
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