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Mantendo o ímpeto – 07 

Parte 7 de 8 

Passo 1 – Compreender que eu não sou Deus; Eu admito que sou incapaz de controlar a minha 

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

Passo 2 – Sinceramente crer que Deus existe, que eu importo para Ele, e que Ele tem o poder para 

ajudar-me a recuperar-me. 

Passo 3 – Conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e 

controle de Cristo. 

Passo 4 – Abertamente examinar e confessar minhas faltas a Deus, a mim mesmo, e a alguém em 

quem eu confie. 

Passo 5 – Submeter-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida 

e humildemente pedir a Ele para remover os meus defeitos de caráter. 

Passo 6 – Avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me feriram e 

concertar os danos que eu tenha causado à outros, exceto quando, ao fazê-lo, eu possa causar mau a 

pessoa que feri ou a outros. 

Passo 7 – Reservo diariamente, um tempo com Deus para auto-avaliação, leitura da bíblia e oração, 

a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para minha vida e obter a força para segui-la. 

“RETROCESSO” – Voltando para um padrão de comportamento de auto-derrota. 

Como isso acontece: 

1. Complacência 

2. Confusão 

3. Comprometimento 

4. Catástrofe 

I. O QUE PODE CAUSAR UM RETROCESSO? 

1. Reverter para A FORÇA DE VONTADE 

“Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do 

Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Gl. 3:3 – NTLH 

“Não é pela força, nem pelo poder que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito. Vocês, embora 

poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito.” Zc. 4:6 – BV 

2. Ignorar UM DOS PASSOS para colocar em ordem a vida e o lar 

“Vocês estavam indo tão bem! Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade?” Gl. 5:7 – 

NTLH 

3. Tentar recuperar SEM APOIO 
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“Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai 

render mais. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se; mas o homem sozinho, quando cai, 

está em má situação.” Ec. 4:9-10 – BV 

“Não abandonemos como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões.” Hb. 10:25 

– NTLH 

4. Tornar-se ARROGANTE 

“A desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda.” Pv. 16:18 – BV 

“Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia!” 1 Co. 10:12 – NVI 

II. COMO PREVENIR O RETROCESSO 

Reserve um TEMPO diário a sós com Deus para auto-exame, leitura da Bíblia e oração para 

conhecer a Deus, a vontade dEle para sua vida e receber O PODER para realizá-la. 

“Vigiem comigo e orem para que o Tentador não domine você, pois embora o espírito esteja 

preparado, o corpo é fraco.” Mc. 14:38 – BV 

1. AVALIAÇÃO 

“Façam a verificação de vocês mesmos…” 2 Co. 13:5 – BV 

“…devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar para 

o Senhor.” Lm. 3:40 – BV 

O que Avaliar: 

• Física 

• Emocional 

• Relacional 

• Espiritual 

“Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com 

ninguém.” Gl. 6:4 – NVI 

Quando: 

1) EM QUALQUER MOMENTO 

2) REVISANDO DIARIAMENTE 

3) REALIZANDO UM CHECK-UP ANUAL 

2. MEDITAÇÃO 

“DIMINUIR O RÍTIMO o suficiente para ouvir a Deus.” 

“Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo 

dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é 

sagrado! Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. 
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Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho; elas dão frutas no tempo certo. 

E as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo.” Sl. 1:1-3 – 

NTLH 

“Tuas palavras estão sempre presentes em minha mente; penso nelas muitas vezes para não pecar 

contra Ti.” Sl. 119: 11 – BV 

3. ORAÇÃO 

“Vocês orem assim: ‘Pai nosso que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; 

seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as 

nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, 

mas livra-nos do mal…” Mt. 6: 9-13 


