
Versículo do mês

“Rogo-vos, pois, 
irmãos, pelas 

misericórdias de 
Deus, que apresenteis 

o vosso corpo por 
sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, 
que é o vosso culto 
racional. E não vos 

conformeis com 
este século, mas 

transformai-vos pela 
renovação da vossa 

mente, para que 
experimenteis qual 

seja a boa, agradável 
e perfeita vontade  

de Deus.”
Romanos 12.1-2

LIDERANÇA E A  
VONTADE DE DEUS
Romanos 12.1-2

A partir do texto proposto, somos estimulados e estimuladas à descoberta da 

vontade perfeita de Deus, que existe e está acessível a todos/as que a buscarem. 

Uma liderança cristã que deseja conhecer a vontade perfeita de Deus para todas 

as áreas de sua vida, será vitoriosa e influenciará muitas outras pessoas para uma 

trajetória próspera. Quero propor um tempo de reflexão acerca dos princípios que 

podem nos ajudar neste conhecimento.

PALAVRA DE DEUS ESCRITA - É preciso buscar conhecimento na Bíblia para 

entender os ensinos e princípios de Deus. Uma liderança que deseja conhecer e 

viver a vontade de Deus, sabe que é importante compreender que Deus nunca vai 

nos conduzir contra o que já está escrito em Sua Palavra. Portanto, se você sentiu 

convicção, mas algo contraria a Bíblia, tal certeza não veio de Deus. Quem quer a 

vontade perfeita de Deus não se rebela contra a Bíblia, mas a obedece. 

A PAZ DE DEUS – É uma convicção e sensação indescritível de bem-estar, não 

dependendo das circunstâncias e, por isso, não tendo explicação lógica. Deus quer 

que tenhamos Sua paz em todas as situações e decisões. Se a paz não se impõe, é 

sinal de que algo não é da vontade perfeita de Deus. A paz de Cristo deve ser como 

um juiz em nosso coração. O juiz existe para decidir questões confusas. A paz de 

Deus deve ser como um apito dentro de nós. Se ele soa, pare tudo que está fazendo 

e busque saber em Deus o que aconteceu, onde errou, o que deve mudar, fazer, 

deixar de fazer, ir ou não ir, etc. 

CIRCUNSTÂNCIAS – Há pessoas que decidem com base em crendices 

populares ou na experiência dos outros. Devemos observar as circunstâncias, pois 

Deus atua em nosso dia a dia de maneiras variadas. Se essa não é sua prática de 

vida, decida neste tempo ser uma liderança que não abre mão da vontade de Deus. 

A sensibilidade espiritual, conquistada com relacionamento íntimo com Deus, nos 

auxilia a perceber quando uma circunstância é ou não ponte para conhecermos a 

vontade divina. Não importa o preço a pagar ou a disciplina a exercitar, a vontade 

perfeita de Deus para nós é a melhor coisa que podemos ter na vida. O melhor 

lugar e jeito de viver é no centro da vontade de Deus, percebendo como Ele se 

revela em cada situação da nossa dinâmica de vida. Usar as circunstâncias como 

elemento de revelação da vontade de Deus é estar em constante alerta acerca de 

cada acontecimento em nossas vidas, sempre confrontando cada situação com um 

princípio bíblico. Esse exercício espiritual é muito importante para pessoas que 

exercem a nobre tarefa de influenciar novas vidas e conduzi-las aos pés de Jesus!
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DATAS COMEMORATIVASANIVERSARIANTES  
DE MARÇO

1 Miss. Oscar Garcia da Silva

3 Pr. Felipe Bagli Siqueira

4 Pr. Wellington Martins de Brito

Pr. Marcelo Nunes Martins

6 Pr. Flávio Ricardo Baiense da 
Silva

7 Pr. Juarez Ferreira de Jesus

11 Miss. Marilúcia Nocci Teixeira

16 Pr. Júnio Marcos de Almeida

17 Pr. Samuel Gomes do 
Nascimento

Pr. Maykon Diekson Luiz da 
Silva

20 Pra. Nara Patricia Torres

21 Pr. Ronaldo Queiroz da Silva

23 Pr. Adir Eleotério de Almeida

24 Pr. Luciano de Barros

27 Miss. Andréia Cristina 
Rodrigues Andrade

Pr. Natacha de Alcantara Silva 
Senra

29 Miss. Iris Paula Gustavo 
Meireles

30 Pr. Miguel Soares Alves

Pr. Genildison da Silva Ribeiro

31 Pr. Victor do Carmo Castro

Pr. Leandro de Vargas Guerra

3 Dia Mundial da Oração

8 Dia Internacional da 
Mulher

14 Dia da Mocidade 
Metodista

21 Dia Internacional contra 
a Discriminação Racial
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Ore/ Ligue
Parabenize!
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AGENDA REGIONAL

04/03 CFTP (Curso Formação Teológico Pastoral) – IMTJRJR

1 1 /03 POV Módulo 2 (online) – IMTJRJR

18/03 Programa Bidistrital de Jovens (Gov. Valadares, Santos Dumont, Belo Horizonte e Vila Velha)

21/03 Reunião do MAE (online)

25/03 Curso de Formação para Evangelistas – IMTJRJR
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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!

metodista4regiaometodista4re 4re.metodista.org.br @Metodista4Regiao

3. Cores litúrgicas  
para Março:

Roxo ou lilás 
(preparação, 
expectativa, 
saudade, contrição, 
arrependimento);  
Ciclo da Páscoa.

https://www.facebook.com/metodista4regiao
https://www.facebook.com/metodista4regiao
https://www.instagram.com/metodista4re/
https://www.instagram.com/metodista4re/
https://4re.metodista.org.br/
http://4re.metodista.org.br/
https://www.youtube.com/user/Metodista4Regiao
https://www.youtube.com/user/Metodista4Regiao

