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O primeiro passo para a liberdade – 01 

Parte 1 de 8 

Isaías 57:18-19 – NTLH – “Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei; eu os 

consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos 

que estão perto e aos que estão longe; eu os curarei.” 

Do que preciso me recuperar? 

Compulsão pelo trabalho Perfeccionismo Procrastinação 
Pesar Mentira Compulsão por compras 
Divórcio Álcool Medo 
Insegurança Drogas Ansiedade 
Jogo (apostas) Ódio Co-dependência 
Compulsão por comida Ira Mágoas 
Culpa Vício sexual Necessidade de controle 
Abusos do passado Hipocondria Relacionamentos 
 

Passo 1: Compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar a minha 

tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. 

“Não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não 

consigo. Faço, sim, aquilo que não quero — aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que 

estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que 

estou quebrando. No entanto, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou 

fazendo. É o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer estas coisas 

ruins.” Rm. 7:15-17 – BV 

I. A CAUSA DO MEU PROBLEMA:MINHA NATUREZA PECAMINOSA 

Como é que nós brincamos de ser Deus: 

Negando nossa HUMANIDADE e tentando CONTROLAR tudo por razões egoístas. 

* Nossa imagem 

* Outras pessoas 

* Nosso problemas 

* Nossa dor 

II. AS CONSEQÜÊNCIAS 

1. MEDO 

(Adão) “…ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; por isso me escondi.” 

Gn. 3:10 – NVI 

2. FRUSTRAÇÃO 

“Parece um fato da vida que, quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está 
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errado… contudo existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza interior, que está 

em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado…” Rm. 7:21,23 – BV 

“Eu tentei, por algum tempo, esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei 

muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro.” Sl. 32:3 – BV 

3. FADIGA 

“De dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a 

seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti minha culpa e confessei a 

Ti o meu pecado.” 

Sl. 32: 4-5 – BV 

4. FRACASSO 

“Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de 

quem confessa os seus pecados e os abandona.” Pv. 28:13 – NTLH 

III. A CURA: 

Admitir que eu não sou Deus significa que eu sei quem eu sou: 

- Incapaz de mudar MEU PASSADO 

- Incapaz de controlarAS OUTRAS PESSOAS 

- Incapaz de lidar COM MEUS HÁBITOS DANOSOS 

“…Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.” Tg. 4:6 – NVI 

Graça é: O PODER QUE DEUS ME CONCEDE PARA FAZER AS MUDANÇAS NA MINHA VIDA. 


