
Rua Pires de Campos, 675 – Setor Sul I  
Barra do Garças – MT 

Fone (66)3401-1768 – CEP. 78600-044 

 

  

 

 

VIDA VITORIOSA EM MEIO A CRISE!
  

Estamos em um momento cheio de 

desafios. Tem uma grande crise causada pelo 

coronavírus. Tudo muda o tempo todo. Estamos 

sendo desafiados a mudar a forma como 

pensamos sobre mudança.  

Neste momento de incertezas podemos 

viver confiantes na vitória. Vejamos como:  

 

1. Apaixonados por Deus e por pessoas. 

(Leia Mateus 22.36-40). Nós amamos a Deus em 

primeiro lugar e desejamos de todo coração fazer 

sua vontade. E a vontade dele é que nos amemos 

uns aos outros assim como Ele nos amou. (João 

15.12)  

Nesse tempo de mudança temos que nos 

adaptar sem nos afastar deste princípio: Amamos 

a Deus, amando e cuidando de pessoas.  

Beth Comstock disse: “Quando uma 

grande mudança ou crise acontece, podemos nos 

abater ou nos adaptar.”  

Lembre-se: Aquele que se adapta é 

sempre o mais forte.  

 

2. Sendo cordiais e tendo Competência. 

(Leia Filipenses 4.5) A pessoa Cordial é 

intencionalmente agradável, sempre disposta a 

colaborar, servir, demonstra ânimo ao realizar 

tarefas, sua felicidade contagia o grupo, pois ama 

fazer coisas sempre junto a outras pessoas. A 

pessoa Competente é produtiva, eficaz, criativa, 

poderosa, ágil, eficiente. Pessoas que equilibram 

cordialidade e competência são inspirativas e 

influenciadoras.  

“Pare de se preocupar em impressionar 

as pessoas e comece a se concentrar em deixar 

que elas te impressionem.” (Vanessa Van 

Edwards).  

 

3. Com integridade. (leia Salmos 78.72)  

“Integridade é a capacidade de controlar 

as tentações de curto prazo, seus impulsos e tomar 

decisões para o benefício de todos.” (Tomaz 

Chamorro)  

Pessoas íntegras não vivem para seu 

benefício próprio, mas para o benefício de todos. 

 

 O íntegro tem a humildade para dizer que 

está com medo quando está, mas o vencerá com 

Fé. Confessa que não tem a resposta pra tudo, mas 

que está comprometido em buscar as soluções. Ser 

Integro é praticar o que prega e ser o exemplo do 

que ensina. Uma pessoa sem integridade não terá 

amigos de longa data. A falsa integridade 

desmorona rapidamente, por isso sejamos 

íntegros.  

 

4. Com Resiliência: (Leia Efésios 

6:13,14a)  

“Resiliência não é sobre ser inquebrável; 

é sobre ser flexível e saber se recompor.” 

(Marcus Buchinghan)  

O ambiente propicio para a resiliência é 

criado por líderes que demonstra uma visão clara 

sobre o que está por vir e que fazem o que 

prometeram fazer. É aquele líder que comunica o 

que eu preciso saber antes que eu precise saber.  

Resiliência é criada em um ambiente com 

segurança psicológica. (Eu confio e estou 

encorajado a me arriscar sem medo de repressões 

e exposições vexatórias) Ambiente que promove a 

fé de que as coisas vão dar certo no final.  

 

5. Com Esperança. (Leia Rm. 15.13)  

A Esperança é algo que você visualiza 

para o futuro, mas que constrói a partir do 

presente. Ela é cultivada no solo da gratidão.  

A Esperança é contagiosa quando é 

compartilhada.  

A Esperança tem o poder de nos mover a 

liderar mesmo quando as circunstâncias são 

extremamente difíceis e tudo fica muito incerto.  

Conclusão: Precisamos compreender que 

vivendo estes cinco itens acima, chegaremos ao 

ideal de viver vitoriosamente em meio à crise.  

O grande ponto para vivermos esta vida é 

saber que Amamos a Deus e Amamos pessoas e 

Quem deu este mandamento foi o próprio DEUS. 

Assim, somos fortalecidos pela esperança de 

quem nos chamou e é Fiel para completar sua boa 

obra em nós. 

 

 

SEMANA 08 À 14 DE 

NOVEMBRO DE 2021 

Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de 
todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o 

seu entendimento’. Este é o primeiro e maior 
mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame 
o seu próximo como a si mesmo’. Mateus 22:37-39. 


