Em Gênesis 4.3-7, vemos Caim fazendo “biquinho” para Deus. No momento
que Deus questionou Caim, na verdade estava dando a ele a oportunidade de
consertar os seus sentimentos. Deus estava abrindo os olhos de Caim para
que ele não cometesse um crime. Caim poderia ter escolhido mudar de
atitude? De quem era a decisão?
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AJUSTE SUAS ATITUDES
Texto bíblico: Provérbios 27.19
Introdução
É muito difícil esconder nossos sentimentos de quem somos mais íntimos. Os
que nos conhecem mais profundamente percebem o que se passa em nosso
interior, por meio das expressões faciais e corporais que mostramos. A atitude
é uma expressão externa do que se passa dentro de nós.
A atitude é o bibliotecário do nosso passado, o palestrante do nosso presente,
e o profeta do nosso futuro.
1 – Minhas atitudes dependem da MINHA escolha. Como você tem se
sentido diante das situações difíceis da vida? Injustiçado? Refém? Já ficou
fazendo “biquinho” para Deus? Você já falou: “Só me faltava essa!”?
Todos nós temos poder de escolha. Veja Esdras 10.4 e reflita: Que tipo de
atitudes podemos ter diante das situações mais devastadoras que
vivenciamos?
2 – Quem ou o que têm influenciado suas atitudes? Você acha que o ditado
popular: “Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és”, é verdadeiro?
Somos influenciados positiva ou negativamente por pessoas (1 Coríntios
15.33). Se nos relacionarmos com gente ingrata, nossas atitudes tenderão a
ser de ingratidão. Se andarmos apenas com os orgulhosos, agiremos da
mesma maneira que eles.
Veja Romanos 12.2 e responda: Como mudar nossa forma de agir e reagir?
3 – Atitudes têm consequências: Aquilo que se passa dentro de nosso
coração pode determinar qual será a maneira que o próprio Deus reagirá. Veja
Tiago 4.6 e analise: Como Ele respondeu aos humildes? Como Ele respondeu
aos soberbos?

Reflexão:
Nossas atitudes são mais importantes para alcançarmos êxito na vida do que
nossas aptidões. Temos dificuldade de entender e aceitar as situações
adversas enquanto estamos passando por elas, no entanto, se tivermos as
atitudes corretas diante delas, certamente seremos beneficiados e, sobretudo,
promovidos em nossa fé com maturidade espiritual e emocional. Leia Tiago
1.2-4.
Desafio: A partir de hoje, como será nossa reação, atitude, diante de situações
difíceis?

AGENDA
AGENDA DA LIDERANÇA
PRÓXIMOS ENCONTROS:

Novembro
Todas as
terças-feiras

03/11 - Prs de Distrito + Supervisores (Salão Social)
Pastoras + Esposas de Supervisores (Salas CGSede)
10/11 - GD Supervisores + Dirigentes (Nas Casas – Homens)
Pastoras + Esposas de Supervisores (Salas CGSede)
17/11 - GD Pastores + Supervisores (Nas Casas)
24/11 - Encontro dos Distritos (vários lugares)

DIA NACIONAL DA ORAÇÃO E JEJUM
14 de Novembro
Sábado
CGSede

27 a 29 de
Novembro
Vale da Graça
28 de Novembro
CGSede

ESCALA DE ORAÇÃO – AQUI NA CGSEDE
09 – 11h – Distrito Azul
11 - 13h – Distrito Verde
13 – 15h – Distrito Amarelo
15 – 17h – Distrito Rosa
17 – 19h – Juniores e Adolescentes
19 – 21h – Jovens

EVENTOS
ENCONTRO VIDA VITORIOSA – Adultos
Para quem quer se batizar/Não se decidiu pelo batismo/
Transferidos de outros ministério. Investimento: R$ 160,00.
Inscrições com os dirigentes de célula, ou aos domingos.

ENCONTRO VIDA VITORIOSA – Jrs/Adoles/Jovens
Para o mesmo público descrito acima.
Inscrições com os dirigentes de célula, ou aos domingos ao final
dos cultos – Investimento: R$ 45,00 (kit/camiseta/almoço).

