
Versículo do mês

“E o SENHOR disse 
a Caim: Por que 
te iraste? E por 

que descaiu o teu 
semblante? 

Se bem fizeres, não 
haverá aceitação 
para ti? E, se não 

fizeres bem, o 
pecado jaz à porta, 
e para ti será o seu 
desejo, e sobre ele 

dominarás.”

Gênesis 4.6-7

LIDERANÇA  
EMOCIONALMENTE EQUILIBRADA
Gênesis 4.1-12

Todos nós temos desejos, e essas aspirações não são por essência pecaminosas, 
contudo, sabemos que existem ambições exclusivamente carnais e malignas que 
devem ser dominadas e abandonadas. Liderança é a capacidade de influenciar, e 
nesta posição estratégica não podemos sofrer derrotas para as emoções. Temos 
nesse relato bíblico a história de Caim, que não conseguiu dominar um perverso 
desejo e matou seu próprio irmão. A partir disso, quero propor uma reflexão sobre 
como devemos lidar com as emoções que podem nos levar à destruição.

Caim travou uma luta contra sua própria carne, ficando inclusive com “semblante 
caído” e possuído de forte ira (Gn 4.5), resultado do conflito interior que tentava 
dominá-lo para que cumprisse desejos humanos gerados pela frustração. Sabemos 
quem ganhou essa luta, pois Caim matou Abel e atraiu sobre si maldição. Ouvir o 
conselho divino gera equilíbrio emocional, pois Deus identificou que Caim estava 
prestes a cometer o terrível pecado e lhe deu um conselho: “sobre ti está o teu desejo, 
mas sobre ele tu deves dominar” (Gn 4.7). Deus estava dizendo para Caim que era 
possível dominar a frustração, a ira, e até mesmo o desejo de matar. Deus nos fez 
com a capacidade de dominar sobre as nossas emoções. Todos nós travamos lutas 
emocionais, e alguns casos necessitam da ajuda de uma mentoria profissional. Mas 
não podemos ignorar fatores espirituais protagonistas no contexto de implantação 
do Reino de Deus. Nossas emoções, influenciadas pela humanidade tendenciosa 
ao pecado, lutam contra o domínio do Espírito Santo em nossas vidas (Gl 5.17). Na 
experiência de Caim, ser dominado pelas emoções foi resultado de não colocar 
em prática o que ouviu de Deus. Como liderança cristã, chamada para influenciar 
milhares de pessoas, precisamos ouvir os princípios divinos e colocá-los em prática 
para dominar nossas emoções.

O desequilíbrio emocional de Caim — denunciado pelo seu ‘semblante caído’ 
— resultando em um assassinato, espelha uma liderança realmente chamada por 
Deus e com grande potencial de conquista, mas que não soube condicionar suas 
emoções e, por isso, agiu descontroladamente e guiada por sentimentos. A Bíblia 
compara quem não consegue dominar as suas emoções com uma cidade derruba-
da e sem muros (Pv 25.28). O desafio é caminharmos em espiritualidade sadia, pois 
tal atitude gerará a mente de Cristo em nós. A mente de Cristo impõe a submissão 
dos sentimentos a Deus, não incluindo mágoa, ódio, dissensões, desânimo perma-
nente, além de sugerir possibilidades novas diante das frustrações. Quais princípios 
e orientações de Deus vocês podem valorizar mais neste tempo?

Consolidar lideranças leigas e clérigas emocionalmente saudáveis é o primeiro 
desafio que precisamos vencer, rumo ao avivamento e renovação que vamos 
experimentar na 4ª Região Eclesiástica.
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DATAS COMEMORATIVASANIVERSARIANTES  
DE FEVEREIRO

1 Pr. José Pontes

2 Pr. Jânio Paradela

4 Miss. Creuza Loregian

Pr. Flavio

6 Pra. Luciléia Gunes

7 Pr. Filipe Montuan

10 Pra. Elizabete Altino

Miss. Maria de Fátima Menino

Pr. Joselio Camilo

13 Pr. Francisco de Assis

Pr. Jorge Luiz

16 Pr. João Marcos

19 Pr. Wesley Garcia

22 Pr. Orlando Carrafa

24 Pr. David Moraes 

25 Pr. Lucas Moreira

27 Pra. Valdomira Martins

Pr. Hudson Quirino

28 Pr. Jofre Guimaraes

Pr. Lucas Tavares

29 Pr. Dilmar Paradela

13 149 anos da Educação 
Metodista na América 
Latina (1874)

15 57 anos da morte do 
Bispo César Dacorso 
Filho (1966)

18 477 anos da morte de 
Martinho Lutero (1546)
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AGENDA REGIONAL

04/02 Posse das Comissões Permanentes:

Comissão Regional de Justiça
Pr. Hamilton Fernando Dutra 
Militão

Revda. Sabrina Garcia Montuan

Adilson de Souza Jeveaux

Rev. Josué Gonzaga de Menezes

Rev. Sérgio Paulo Martins da Silva

Comissão Ministerial Regional 
Rev. Welfany Nolasco Rodrigues

Revda. Rosemary Barbosa

Revda. Débora Coutinho Silva 
Ravagnani 

Rev. Douglas Franco Bortone

Rev. Wesley Garcia de Oliveira

Comissão de Relações Ministeriais
Revda. Vanete Nogueira Chaves de 
Azevedo

Revda. Raquel Coelho Pontes

Rev. Saulo José de Souza

Revda. Anelise Martins Silva

Revda. Maísa Gomes de Oliveira

06/02 Convocação Episcopal – Reunião Online com o Bispo Bruno às 20 hrs

1 1 /02 Aula Inaugural do POV 2023 com Bispo Bruno - 9 às 12h
Orientações para o POV 2023 - 14 às 17h

25/02 Início do Curso de Formação Para Evangelistas (EAD)
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Não esqueça!
1. Cotas Regionais:

Seja fiel e fortaleça a obra 
missionária.

2. Vamos celebrar:

Além das datas 
comemorativas aqui 
apresentadas, não deixem 
também de comemorar 
as datas importantes da 
sua igreja local!

3. Convocação Episcopal: 

Todos/as aqueles/as 
que possuem nomeação 
episcopal estão convo-
cados/as para a reunião 
online do dia 06/02, se-
gunda-feira, às 20 hrs.

Ninguém receberá 
dispensa desta reunião. 
O link de acesso à sala 
virtual será repassado via 
superintendência distrital.
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4. Cor litúrgica para 
Fevereiro:

Verde  
(Tempo Comum parte I; 
criação, perseverança, 
constância).
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