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Onde receber ajuda quando você está ferido – 02 

Parte 2 de 8 

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. 

Passo 2 – Sinceramente crer que Deus EXISTE, que eu IMPORTO para Ele, e que Ele tem o Série: 

Celebre a sua Recuperação! para ajudar-me a recuperar-me. 

” …Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 

buscam.” Hebreus 11:6b – NVI 

Três Partes 

I. RECONHEÇA A EXISTÊNCIA DE DEUS. 

“Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza 

divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas…” Rm. 1:10 – 

NVI 

“Diz o tolo em seu coração: ‘Deus não existe.” Sl. 14:1 – NVI 

II. COMPREENDA O CARÁTER DE DEUS. 

“Ele é a imagem do Deus invisível…” Cl. 1:15 – NVI 

• Deus SABE tudo acerca de minha situação. 

“…Tu viste os meus problemas, o meu coração apertado.” Sl. 31:7 – BV 

“Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus…” Sl. 69:5 – NVI 

• Deus CONHECE a minha situação. 

“Ele é como um pai que ama e compreende seus filhos, pois Ele sabe que não passamos de um 

punhado de pó.” Sl. 103:13b-14 – BV 

“…Eu amei você com amor eterno.” Jr. 31:3 – NVI 

“Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós enviando Cristo para morrer por nós 

enquanto éramos pecadores.” Rm. 5:8 – BV 

• Deus pode MUDAR e a minha situação também. 

“Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar 

aqueles que crêem nele. Foi esse mesmo grandioso poder, que levantou a Cristo dentre os mortos…” 

Ef. 1:19-20 – BV 

“Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus.” Lc. 18:27 – 

NTLH 

III. ACEITE A OFERTA DE DEUS PARA AJUDA-LO. 

“Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade 

dele.” Fp. 2:13 – NVI 
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“Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o Espírito nos enche de 

poder e de amor e nos torna prudentes.” 2 Tm. 1:7 – NTLH 

Como Conectar-me com o Poder de Deus 

CREIA e RECEBA 

“Quando vocês passarem por águas profundas – grandes dificuldades – Eu estarei ao seu lado; 

quando tiverem de atravessar grandes rios – problemas difíceis – não se afogarão; quando tiverem 

de passar pelo fogo – os sofrimentos e perseguições – não se queimarão, as chamas não farão mal a 

vocês. Por que Eu sou o Senhor seu Deus.” Is. 43: 2-3 – BV 


