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“Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos

que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e

de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa

alma” darei as chuvas da vossa terra a seu tempo...

Dt 11:13,14a (grifo nosso)

Os benefícios da obediência.



O Amor é o vínculo da perfeição. 

O Amor é o dom supremo.

Deus é Amor. 

“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: 

se tiverdes amor uns aos outros”.  Jo 13:35



Servir é um ato de amor.

Se amamos servimos. Como podemos servir?

“Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante 

dele com cântico”. Sl 100:2



Texto Bíblico: Hb 12.1-3

Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão

grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de

todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia,

corramos, com perseverança, a carreira que nos está

proposta, (grifo nosso)



olhando firmemente para o Autor e Consumador da

fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava

proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da

ignomínia, e está assentado à destra do trono de 

Deus.

Texto Bíblico: Hb 12.1-3



Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou 

tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, 

para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa 

alma. (grifo nosso)

Texto Bíblico: Hb 12.1-3



Chamadas por Deus ... 



“... aos chamados, amados em Deus Pai e guardados

em Jesus Cristo” Jd 1:1

Deus chama a liderança, habilita, santifica, aumenta a

área de atuação, o poder e a influência para a realização 

da obra por Ele proposta.

Chamadas por Deus para Amar e Servir



O texto de Hebreus 12.1-3 mostra de forma prática

como fazer para desenvolver a liderança.

1. Inspiração – vs 1 - ‘nuvem de testemunhas’ - os

heróis da fé: Abraão, Moisés, Samuel, Sara Débora...

 As líderes que nos antecederam e o trabalho que

realizaram.

 Ilustração – (exemplo de líder que inspirou)

Liderança



2. Instrução – ‘desembaraçar, largar todo o peso e

pecado’ - a líder precisa:

 Seguir as instruções da Palavra de Deus

 Investir no crescimento espiritual

 Ter disposição para aprender e fazer a obra

Ed 7.10

Liderança



3. Incentivo – ‘Olhar firmemente para Jesus’ Autor e

Consumador da nossa fé. “Pensai nas coisas lá do

alto, não nas que são aqui da terra”. Cl 3:2

 Buscar ajuda e também oferecer ajuda às irmãs.

 Ter coragem

 Comprometimento

 Dar bom testemunho

Liderança



4. A exigência –‘corramos com perseverança’ - se temos

Inspiração, Instrução e Incentivo, então, Perseveremos!

“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,

buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à

direita de Deus”. Cl 3:1

“... Guia e anda, não te detenhas no caminhar,

senão quando eu to disser” 2 Rs 4.24b

Liderança - sejamos perseverantes.



“INTENÇÕES – AÇÕES = NADA

INTENÇÕES + AÇÕES = VONTADE” James C Hunter

(Disposição, Dependência de Deus e Disponibilidade) 

“Planejar é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, 

como fazer, quando fazer e quem deve fazer”. 

Koontz O’Donnell & Heihrick

Planejamento



A obra é grande são muitos projetos e ações é preciso Orar

e estar submisso à vontade do Pai,  focar no futuro –

Cristo para que ‘não vos fatigueis, desmaiando em vossa 

alma’.

O coração do homem faz planos...

Planejamento



“Orai sem cessar”

“Porquanto a sabedoria

entrará no teu coração,

e o conhecimento será

agradável à tua alma”.

Pv 2:10

Conhecimento

Saber
Planejamento



Saber

Saber Fazer

Conhecimento

Habilidades

“Todas as mulheres hábeis

traziam o que, por suas

próprias mãos, tinham fiado...”

Ex 35.25, 26,

Planejamento



Conhecimento

Saber

Habilidades

Saber Fazer

Atitude - Ação

Saber Fazer Acontecer

“E tudo o que fizerdes,

seja em palavra, seja em

ação, fazei-o em nome

do Senhor Jesus, dando

por ele graças a Deus

Pai”. Cl 3:17.



O Senhor nos deu dons, talentos e recursos que

devemos usar, para a Sua honra e glória, por isso a

liderança deve orar e executar um planejamento na

dependência de Deus visando alcançar os objetivos

propostos.



“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança” - Lm 3:21

Região Nordeste 

Nº de Sinodais - 21

Nº de Federações - 80

Nº de SAFs - 667

Nº de Sócias - 13.237



“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança” Lm 3:21

Muito tem sido realizado, há muito para realizar, a pandemia não

nos fez parar, o trabalho continua de forma virtual: departamentais,

plenárias, executivas, reuniões inspirativas, executivas, reuniões de

oração nas SAFs, federações, Sinodais, CNSAF (SAF ora on-line na

madrugada), lives missionárias, treinamentos, evangelização, ação

social, cuidando de quem cuida...



“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem

de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que

tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos

está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé,

Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a

cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono

de Deus.

Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição

dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando

em vossa alma”. Hb 12.1-3



Que o legado deixado por nossas antecessoras continue 

dando Inspiração para continuarmos a jornada; 

Que a Instrução da Palavra de Deus, seja nossa única 

regra de fé e prática para seguirmos em frente; 

Que o Incentivo e destino para Amar e Servir, seja do 

Senhor Jesus e a honra, o louvor e a glória seja somente 

para Ele. Sl 115.

Que Perseveremos em Amar e Servir a Deus.



Avante - Não te detenhas no caminhar
Maria Ribeiro da Silva Moutinho

Vice-presidente / Região Nordeste – 2018-2022
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