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Fazendo mudanças – 05 

Série: Celebre a sua Recuperação! 

Parte 5 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 

“Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam 

completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a ele….deixem 

que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.” Romanos 12:1-2 – 

NTLH 

I. DE ONDE VIERAM OS DEFEITOS DO MEU CARÁTER? 

• De meus CROMOSSOMAS 

Genética explica predisposição, mas não desculpa pecado! 

• De minhas CIRCUNSTÂNCIAS 

Defeitos de caráter geralmente são tentativas de preencher necessidades insatisfeitas 

• De minhas ESCOLHAS 

Defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas sendo usadas de maneira errada. 

II. POR QUE É TÃO DIFÍCIL MUDÁ-LOS? 

1. Porque eu os tenho tido POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. 

2. Porque eu me IDENTIFICO com eles 

3. Porque eles têm uma RECOMPENSA. 

4. Porque SATANÁS me desencoraja. 

III. COMO É QUE COOPERO COM DEUS NESTE PROCESSO? 

“…deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.” 

Romanos 12:2 – NTLH 

1. Concentrando-me em mudar UM DEFEITO de cada vez. 
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“O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os 

confins da terra.” Pv. 17: 24 – NVI 

2. Concentrando-me em vitória UM DIA de cada vez 

“Dá-nos hoje o nosso pão.” Mt. 6:11 – NVI 

“Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. 

Basta a cada dia o seu próprio mal.” Mt. 6:34 – NVI 

3. Concentrando-me no PODER DE DEUS , não na minha força de vontade. 

“O leopardo pode tirar as manchas do seu pêlo? É claro que não; da mesma forma, você é incapaz de 

fazer o que é certo.” Jr. 14:23 – BV 

“Porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e 

o poder.” Fp. 4:13 – BV 

4. Concentrando-me no que eu QUERO , não no que NÃO QUERO 

“Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais 

vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas.” Fp. 4:8 – BV 

5. Concentrando-me em FAZER COISAS boas, não em SENTIR-ME bem 

“Quero dizer a vocês o seguinte: Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não 

obedeçam aos desejos da natureza humana.” Gl. 5:16 – NTLH 

6. Concentrando-me em PESSOAS que me ajudam, e não nas que me atrapalham. 

“As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro…” Pv. 27:17 – 

NTLH 

7. Concentrando-me no PROGRESSO, não na PERFEIÇÃO. 

“Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus.” Fp. 1:6 – NV 


