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Deixando ir – 03 

Parte 3 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 poder para 

ajudar-me a recuperar-me. 

Passo 3 – Conscientemente ESCOLHER comprometer toda a minha vida e vontade aos CUIDADOS e 

CONTROLE de Cristo. 

Jesus disse: “Venham a mim e eu lhes darei descanso- todos vocês que trabalham tanto debaixo de 

um jogo pesado. Levem o meu jugo – porque ele se ajusta perfeitamente – e deixem que eu lhes 

ensine; porque sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para as suas almas; pois só eu faço 

vocês carregarem cargas leves.” Mateus 11:28-30 – BV 

I. O QUE PODERIA IMPEDIR-ME DE DAR ESTE PASSO? 

1. O ORGULHO; Não quero admitir que preciso de ajuda. 

“A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada.” Pv. 18:12 – NTLH 

2. A CULPA; Estou envergonhado de pedir a ajuda de Deus. 

“Porque os problemas que enfrento são grandes demais, Meus pecados me atrapalham a visão; são 

muitos, mais que os fios de cabelo de minha cabeça. Por causa deles, me sinto fraco e desanimado.” 

Sl. 40:12 – BV 

3. O MEDO; Estou com medo do que eu terei que abrir mão. 

“E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a alma?” Mc. 8:36 – 

BV 

4. A PREOCUPAÇÃO; Eu confundo a fase de decisão com a fase de solução do problema. 

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuiado de vocês.” 1 Pe. 5:7 – NVI 

“E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a 

crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia 

quando Jesus Cristo voltar.” Fp. 1:6 – BV 

5. A DÚVIDA; Minha fé parece muito pequena. 

“… Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a 

este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada lhes será impossível.” Mt. 17:20 – NVI 

II. COMO É QUE DOU ESTE PASSO? 

1. Eu aceito O FILHO DE DEUS como meu Salvador. 

“Eles responderam: ‘Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa.” At. 16:31 – NVI 

2. Eu aceito A PALAVRA DE DEUS como meu Padrão. 
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“Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, 

corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.” 2 Tm. 3:16 – NTLH 

3. Eu aceito A VONTADE DE DEUS como minha Estratégia. 

“Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus,” Sl. 40:8 – NVI 

4. Eu aceito O PODER DE DEUS como minha Força. 

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

força e o poder.” Fp. 4:13 – BV 

“Escutem! Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua 

casa, e nós jantaremos juntos.” Apocalipse 3:20 – NTLH 


