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CANCELADO a Reunião de Obreiros 

O pastor presidente Célio Teixeira Jorge cancelou a Reunião de Obreiros do dia 12 de dezembro.  

LIDERANÇA CRISTÃ 
 

Texto Bíblico: Dt 34.1-12 

 

Sig. Liderança: Função, Posição, caráter (Inglês: Leader) 

 

CONCEITO DE LIDERANÇA CRISTÃ 

Liderança cristã é o ato de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando mentalidades 

e comportamentos para que essas pessoas cumpram os propósitos de Deus para elas e por meio 

delas. (Líder é diferente de chefe). O chefe diz: Vai lá e faz – O líder diz: Vamos lá e façamos. 

 

Três tipos de Liderança: Liberal – Democrática – Autocrática 

 

Liberal: Diante da Liderança Liberal, as pessoas tendem a atividades mais intensas no início dos 

trabalhos pela liberdade observada.  Porém com o passar do tempo, sem a necessidade de prestar 

contas, o grupo tende a oferecer baixa produtividade. 

 

Democrática: A Liderança Democrática encoraja os colaboradores a participarem, incentiva-os a 

darem sugestões e opiniões. Além disso, o líder democrático busca ser um facilitador dos processos, 

ajudando a equipe desenvolver soluções, ele se preocupa com a solução do trabalho, mas também com 

qualidades de vida e satisfação do time (equipe). 

 

Autocrática: A Liderança Autocrática é aquela em que o “chefe” é o centro de decisões e é bastante 

centralizador, o subordinado deve se contentar com ordens, com pouco espaço para questionamento 

ou sugestões, e um estilo que costuma causar insatisfação entre os colaboradores, desmotivando-os e 

deixando o ambiente mais sensível a conflitos. 

 

O BOM LÍDER O MAU LÍDER 

- O bom líder PROTEGE. Jo 10.7-15 - O mau líder sai da direção. 1Rs 11.6-11 

- O bom líder INSTRUI. Fp 4.9 - O mau líder não ouve conselho do Senhor. 1Rs 12.1-15 

- O bom líder OUVE. Ex 18.13-27 - O mau líder não é exemplo. Mt 23.1-7 

- O bom líder HONRA. Et 6.1-11 - O mau líder é rebelde. Nm 16.28-50 

- O bom líder respeita a história e o 

   legado de líderes. Js 1.13-18 

- O mau líder é infiel a Deus e seus princípios. 

   1Sm 2.22-25; Dn 5.1-5,23-31 

 
Pr.  Marcelo Evangelista de Oliveira  

Ministério da Família 

 

 

Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua 

cabeça”.  

 



 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Ordinária 

O Pastor Célio Teixeira Jorge, Presidente da ADTS, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca todos os membros ativos da Igreja para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia 02.01.2022, na Rua José Bonifácio, n.º 413 – Todos os Santos/RJ (sede da Igreja), às 
11h15 em primeira convocação ou às 11h30, em segunda e última convocação, tendo em 
pauta o seguinte: Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, para o exercício de 2022, com 
direito a reeleição, exceto o Pr. Presidente. Obs: Qualquer membro poderá se candidatar aos 
cargos da Diretoria, para concorrer com os que o Pastor Presidente apresentar, exceto os de 
Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro, conforme Estatuto da igreja, Cap. V, Seção II, 
Art. 14 § 2º. “Os cargos de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro, por serem 
considerados de confiança, serão indicados pelo Pastor Presidente e homologados pela ADTS.” 
Logo após a eleição, será dada a posse a mesma e encerraremos a AGO. Haverá uma oração 
pela nova Diretoria e Conselho Fiscal. 
 

Atenção Igreja 
A Santa Ceia de Janeiro de 2022 será no dia 02/01/2022, primeiro domingo, onde estaremos 
realizando a Assembleia Geral Ordinária e será necessário marcar a presença de todos que 
comparecerem, para isso, teremos dois obreiros, um na entrada de cima e outro na entrada de 
baixo, ao chegar na igreja, dê o seu nome para o obreiro que estiver marcando a presença.  
Obs.: Os membros menores de idade não precisam marcar presença. 
 

PASTORES Aniversariantes da ADTS – DEZEMBRO 
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os PASTORES 
aniversariantes do mês de DEZEMBRO, desejando as mais abundantes bênçãos de Deus. 

Dia 06 - Gideão José do Nascimento MATRIZ 

Dia 13 - Antonio Portugal Martins MATRIZ 

Dia 15 - Marcelo Evangelista de Oliveira MATRIZ 

Dia 18 - Dorivaldo Rodrigues VARGINHA 

Dia 20 - Adriano Ramos Barreto CAITUBA 

Dia 23 - Natanael Martins de Freitas MATRIZ 

Dia 29 - Sergio Luís de Souza Benedito MAUÁ - FIGUEIRA 

Dia 30 - Ilson de Fatima Silva VARGINHA 

Dia 30 - Luiz Carlos de Lourdes da Conceição JURAMENTO 
   

 

 

 


