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Vida espiritual X  Planejamento 



Introdução 



 

 

EXPOR 
 

 

ESCLARECER 
 

 

ENVOLVER 



 

Quatro PISTAS na vida e 
ministério de Paulo que nos 
iluminam a compreensão do 

pensamento divino sobre 
planejamento que nos 

exemplificam a forma como     
devemos agir.     

             



1ª Pista 

Planejar fazia parte do  
ministério de Paulo 



Quero que vocês saibam, irmãos, 
que muitas vezes planejei visitá-
los, mas fui impedido de fazê-lo 

até agora. Meu propósito é colher 
algum fruto entre vocês, assim 
como tenho colhido entre os 

demais gentios.    Rm 1.13 



Os conselhos são 
importantes para quem 

quiser fazer planos, e 
quem sai à guerra precisa 
de orientação.          Pv 20.18 



Os planos bem 
elaborados levam à 

fartura; mas o 
apressado sempre acaba 
na miséria           Pv 21.5 



Orava pelos  
seus planos 

2ª Pista 



Antes de tudo, sou grato 
a meu Deus, mediante 
Jesus Cristo, por todos 
vocês, porque em todo 

o mundo está sendo 
anunciada a fé que 
vocês têm.       Rm 1.8 



9 Deus, a quem sirvo de 
todo o coração pregando 
o evangelho de seu Filho, 
é minha testemunha de 

como sempre me lembro 
de vocês 10 em minhas 

orações;         Rm 1 



em minhas orações; e 
peço que agora, 
finalmente, pela 

vontade de Deus, seja-
me aberto o caminho 

para que eu possa 
visitá-los

             Rm 1.10 



Não andem ansiosos 
por coisa alguma, mas 
em tudo, pela oração e 
súplicas, e com ação de 

graças, apresentem 
seus pedidos a Deus.  

Fp 4.6 



 
 
 
 

Tudo posso 
naquele que 
me fortalece.
                          

Fp 4.13 



Submetia-se à soberania 
Divina 

3ª Pista 



 
 

Ouçam agora, vocês que 
dizem: Hoje ou amanhã 

iremos para esta ou 
aquela cidade, 

passaremos um ano ali, 
faremos negócios e 

ganharemos dinheiro.  

Tg 4.13 



Vocês nem sabem o que 
lhes acontecerá 

amanhã! Que é a sua 
vida? Vocês são como a 
neblina que aparece por 

um pouco de tempo e 
depois se dissipa.  

Tg 4.14 



 
 

Ao invés disso, 
deveriam dizer: Se o 

Senhor quiser, 
viveremos e faremos 

isto ou aquilo. 
Tg 4.15 



em minhas orações; e 

peço que agora, 

finalmente, pela vontade 

de Deus, seja-me aberto 

o caminho para que eu 

possa visitá-los.  

Rm 1.10 



 
 

Quero que vocês 
saibam, irmãos, que 

muitas vezes planejei 
visitá-los, mas fui 

impedido de fazê-lo 
até agora.        

Rm 1.13 



Priorizava os interesses do 
Reino 

4ª Pista 



Anseio vê-los, a fim de 
compartilhar com 
vocês algum dom 

espiritual, para 
fortalecê-los,       Rm 1.11 



isto é, para que eu e 
vocês sejamos 
mutuamente 

encorajados pela fé. 
 

Rm 1.12 



Quero que vocês saibam, irmãos, 
que muitas vezes planejei visitá-
los, mas fui impedido de fazê-lo 

até agora. Meu propósito é colher 
algum fruto entre vocês, assim 
como tenho colhido entre os 

demais gentios.  
Rm 1.13 



pois sou devedor 
tanto a gregos como a 

bárbaros, tanto a 
sábios como a 

ignorantes;       Rm 1.14 



por isso, quanto está 
em mim, estou pronto 
a anunciar o evangelho 
também a vós outros, 

em Roma.         Rm 1.15 



Conclusão 



Pois nem mesmo o 
Filho do homem veio 
para ser servido, mas 
para servir e dar a sua 

vida em resgate por 
muitos.   Mc 10.45             




