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Lição 12: A igreja e os dons ministeriais
Descobrindo dons e talentos para fazer a diferença!
Servir a Deus é um grande
privilégio que temos e um
grande prazer que podemos
desfrutar. Quando estamos na
igreja servindo ao Senhor com
alegria descobrimos talentos
que nem sabíamos que tínhamos, Deus vai nos mostramos
na medida em que nos envolvemos com sua obra.
Vemos muitos adolescentes e jovens
e voou alto. Estudou jornalismo e descoparados na igreja por não saber qual os seus briu que poderia influenciar o mundo escredons. Ficam parados esperando descobrir
vendo histórias inspiradoras. É autor do livro
algo para começar a colocar a mão no ara“Jovens Falcões”, que narra a trajetória de
do, mas é justamente o contrário que deve14 jovens empreendedores que empurram a
mos fazer. Devemos nos envolver, dar todo
humanidade para a frente. Ainda na faculnosso fôlego ao Senhor! A Bíblia nos ensina dade, foi considerado repórter revelação
que jovens tem que se ocupar com as coisas pelo Instituto Itaú Cultural. Esteve por duas
do Senhor, pois conforme vão se envolvensemanas entre os mais vistos pelo youtube,
do, vão descobrindo seus dons e talentos.
alcançando mais de 1 milhão de visualizaComo é bom servir ao Senhor!
ções. Fundou o Projeto “Gerando Falcões”,
Quantas pessoas se dão bem em
onde atua nas escolas públicas do
sua vida profissional por ter desenpaís, no resgate e fortalecimento da
volvido habilidades na igreja como
autoestima de jovens. Sua palesfalar em público, dar aula, relaciotra tem sido levada para feiras de
nar-se bem com pessoas diversas.
empreendedorismo, treinamentos,
Trabalhar na igreja é um grande
multinacionais e eventos globais. É
estágio e um grande aprendizado.
consultor do Caldeirão do Huck, da
Eduardo Lyra é um exemplo
TV Globo, e ainda saiu na Forbes enEduardo Lyra
de jovem cristão que usou todo
tre os jovens mais influentes do país,
seu talento para fazer a diferença neste
abaixo 30 anos.
mundo e influenciar muitos jovens a buscar
E você, tem usado seus dons e talentos
um caminho e superar os desafios que todos para promover o Reino de Deus?
encontramos no decorrer da vida. Eduardo
Lyra nasceu numa favela de GuaruFonte(s) Consultada(s):
lhos – SP, mas influenciado por
sua mãe, rompeu com a miséria
huffpostbrasil.com
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