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Nota  introdutória  

Grande empresário da América , dá diretrizes a homens de negócios  

 > COMO  levar  vida direcionada a  Cristo  e ser    bem  sucedido  

 > Trata da importância de se deixar um LEGADO para as gerações  seguintes ,   
                                                                - qualquer que seja sua área de influência  

> De modo  geral, pode ser considerado MANUAL PRÁTICO DE VIDA  CRISTÃ  

 

ÌNDICE PANORÂMICO-    

 

CHAVE 01   POR ONDE COMEÇAR  ...  tudo tem um ponto de partida 

            02  TODOS ESTAMOS NO MESMO PATAMAR: importância do ‘olho no olho’   

            03  COMPARTILHANDO SUA FÉ: use suas próprias palavras ( testemunho)     

            04   A JORNADA DA ORAÇÃO :  você jamais será o mesmo        

                    ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE   

 

              PARTE II        ATITUDES 
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CHAVE  05 -  ATITUDE  É  TUDO ! ‘o sábio  conhece o tempo e o modo’    

             06   ATITUDE DE GRATIDÃO: sua vida é o que você faz dela 

             07   AUTO IMAGEM POSITIVA : os outros o vêem como você se vê  

                   ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE 

 

              PARTE III      VERDADEIRO  CONSIGO MESMO  

CHAVE  08   ESCOLHAS CONSEQÜÊNTES : dizer SIM a umas coisas, é não a outras 

             09  Ascensão e queda da DISCIPLINA: sem disciplina não se tem coisa alguma  

             10   MANTER A PALAVRA é de suma importância ( Deus o diz: ref ..)   

             11   TER INTEGRIDADE BASTA!  mesmo nada tendo, é mais do que suficiente   

                    ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE 

  

             PARTE  IV    SEU TRABALHO, SEU MINISTÉRIO  

CHAVE  12   SEU TRABALHO, SEU MINISTÉRIO: onde e qualquer que seja ... 

             13 TUDO PERTENCE AO SEU CRIADOR 

                     Responsabilidade + alegria da mordomia 

             14   TALENTOS e DONS : concedidos para serem multiplicados  

             15   FUNÇÃO DO EMPREGADOR : tudo vai melhor ao se saber sua  função 

                      ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE 

 

               PARTE  V    PONDO A VIDA EM ORDEM  

CHAVE   16  FILOSOFIA DE VIDA:   todos a têm, mesmo que não saibam... 

              17  PRIORIDADES : suas escolhas definem sua vida  

              18  SONHOS : só se tornam realidade  quando se estipula ALVOS  (?)   Sl 127 

 ☺ importa  DEFINIR  alvos, mas compete a Deus realizá-los: Abraão,José,Moisés, Daniel 
                 ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE 

 

                 PARTE  VI     VIVENDO EM PLENITUDE  

CHAVE  19   PERDÃO !  PERDÃO !   o que é tão bom se deve dizer  várias vezes 

              20   AGUARDE, ANTES DE SE PREOCUPAR :  inteire-se, espere  para ver... 

              21    RINDO DA VIDA : não leve tudo tão a sério demais  

                      ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE 

 

               PARTE  VII     O MAIOR LEGADO DE TODOS   

CHAVE  22    CONHECER DEUS     ☺   não  só de ouvir falar, como  Jó  42.5-6  
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             23 ANDAR COM CRISTO : jornada para a vida toda 

 ☺  ANDAR requer determinação,ação, propósito, equilíbrio, perseverança,  persistência 

              24    A VONTADE DE DEUS PARA  MINHA VIDA: a questão fundamental 

              25    COMO GOSTARIA DE SER LEMBRADO ?     VIVA SEU LEGADO  

                      ➔  QUESTÕES PARA AUTO ANÁLISE  

 

EPÍLOGO :  ONDE  SEU LEGADO O LEVARÁ ?  

 

PALAVRA FINAL:Não se pode mudar o passado, mas é certo que se pode fazer  algo  pelo  
futuro Jesus Cristo é a razão do significado de qualquer legado : impossível agradecer 
por tudo o que Ele tem feito por nós. Deus nos amou antes da fundação do mundo (Ap 
13.5 ) 

  ➔ preparou  nossa Redenção e nos escolheu para deixar Seu legado ao mundo  -x-  

 

Parte   0I     PONTO DE PARTIDA : ...  tudo tem um ponto de partida 
 

Chave 01     POR ONDE COMEÇAR :  A M O R  

 

Amor não sentimento, mas atitudes, cf  1Co 13.4-7 

 
                     Reconhecer as várias formas de amor que recebeu 
                     & AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR  (  convém ler o livro  ! )  
                     1-Palavras  2- Tempo   3- Presentes  4- Servir   5-Toque físico  
JESUS demonstrou amor em todas essas formas, ver João 13.1-3   
 
Mesmo sendo amados, não estamos livres das decepções, desapontamentos, mágoas 
                                       de sermos incompreendidos, injustiçados, traídos... como Jesus 
Mesmo assim somos chamados a  AMAR OS OUTROS COMO JESUS NOS AMOU  
_  de forma prática, dedicada, sem julgar mal, provendo a  necessidade da pessoa  !     
     AMOR nos faz   AGIR , em vez de reagir ao que os outros nos fazem            pg 34  
          e  ISSO  DÁ UMA LIBERDADE ILIMITADA, pois amamos como Deus planejou    
     Como você pode amar se não possui amor em seu coração?  pg 35    _   Rm 5.5  
☺  ‘o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito...que nos foi dado’   
Há três direções para o amor:  amar a Deus, a si mesmo, ao próximo, Marcos 12.30-31      
                                                     - Um é a base para o seguinte   
i) AMAR A DEUS de  todo  ... Deus não aceita repartir seu lugar com outros:  
                                                         - seria   servir a dois senhores    Mt 6.24      
 o seu SER : coração (espírito) alma (psiquê)  entendimento( razão)  força( físico)    
     
Amor a Deus  evidencia-se  de modo prático pelo modo como  nos relacionamos com as 
Escrituras : damos crédito a ela ou somo incrédulos ?  1 João 2.5    Jo 14.21    Mt 6.33                
                   - fazemos o que ela diz, ou somos rebeldes ?   
                   - é prioridade em nosso dia, valores, critérios,  ou só a lemos por obrigação?  
                                            Ler  1Co 2.9, 2Tm 1.7, Rm  5.8  8.28  Rm 8.38-39  
 
ii)  AMAR A SI MESMO : equilibrada aceitação de si mesmo ( Perfume da Beleza, Ed Vida)  
                                             ☺ a Palavra  ensina a  andar na luz e lidar com nossa humanidade  
                                                                              Ef 4.30-32e 1 João 1.7                  ler Salmos   
    a) Torna a pessoa confiante pois confia em Deus, Suas promessas, direção e proteção  
    b) Torna próspero pois é  trabalhador eficaz, dedicado, diligente e responsável  



6 

 

    c)  Torna abençoado  por ser ÍNTEGRO: é o mesmo por dentro e por fora  
                                                   - não tem dois pesos e duas medidas   Pv 20.10 
                                                   -  é pessoa de palavra, de confiança, Mt 5.37    
     Amar a si mesmo do modo de Deus é diferente de amar a si mesmo cf o critério do mundo 
que é ser egoísta, arrogante, buscar primeiro seus interesses, doa a quem doer... 

iii)  AMAR AO PRÓXIMO: AMAR = ATITUDE a  qualquer um que se aproxima de nós.     
                                            OLHAR o outro, OUVIR, PERCEBER SUA NECESSIDADE 
                                               - Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados  
                                               - Tratar os outros como se fosse o próprio Jesus  Mt 25.40 &  A 
maior necessidade do ser humano é a salvação em Cristo:  João 14.6,  2Pe 3.9    
      Base:  antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai  
 sempre preparados (folhetos, literatura, testemunho)   para responder com mansidão e temor 
a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós’    1 Pe 3.15      
                       ‘ a ira é sinal de que estamos vivos e bem_   ☺  Ef 4.26-27   
       ’ o ódio é sinal de que estamos doentes e precisamos de cura’  Lewia B Smedes    pg 40     
 
POR QUE DEUS ORDENA AMAR OS OUTROS ? mesmo que nos ofendam, firam, magoem      
  

1- Faz bem a nós _ ☺  é princípio espiritual fundamental no relacionamento com Deus  

‘ Quando estiverdes  orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que 
também vosso Pai que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas’   Mc 11.25   

➔  ver parábola do credor incompassivo   Mt 18.23-35 
   ‘tenho perdoado... para que Satanás não leve vantagem sobre nós;  

                                        - porque não ignoramos as suas maquinações. 2Co 2. 10- 11 

 ‘perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo’  Ef 4.32  

 

2- Faz bem ao próximo: fica intrigado 

  ‘Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto 
amontoarás  brasas  de fogo sobre a sua cabeça’  Rm 12.20  

3- Faz bem ( agrada) a Deus : ver Cristo nos cristãos leva os perdidos à salvação    

AMAR_  SEM ESPERAR RETRIBUIÇÃO OU RECONHECIMENTO de quem  amamos  
    - de alguma forma, Deus nos  confortará com o amor de outros,  Sl 27.10, Is 49.15  
’ nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar  do 
amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor’    Rm 8.39  ☺  

CHAVE 02  ESTAMOS  TODOS  NO  MESMO  PATAMAR 

olhar olho no olho !       

                     ‘ não entres em juízo com o teu servo, 

                         - porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente’  Sl 143.2  
 

Rm 3.10 -12 Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda; não há quem busque a 
Deus.Todos se extraviaram; juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há 
nem um só...’ todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ 3.23 

 

☺  ao escolher comer da árvore do conhecimento do Bem e do Mal, o homem se separou de 
Deus e a Humanidade se tornou uma RAÇA DE PECADORES,assim  como o 
   cachorro late POR SER cachorro, ASSIM  o homem peca  por  SER  pecador 
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 *Não depende de nossos atos, mas de quem somos : imagem e semelhança de  quem  
escolheu  existir  separado  de Deus, Gn 5.3   

                    ‘onde a jactância?  De  todo excluída ...’ Rm 3.27 

   ‘ que tens tu que não tenhas recebido? ‘ 1Co 4.7  Deus resiste aos soberbos, Tg 4.6 

 

☺ Ninguém é melhor do que eu   e   eu não sou melhor do que ninguém 

     NÃO LHE PARA CIMA  ( sentindo-se inferior ) 

  - NEM OLHE PARA BAIXO ( sentindo-se superior ao outro )                         pg 52  
 

* Todos somos criaturas únicas, com qualidades, defeitos e potencial a ser desenvolvido. 

    Precisamos aprender a olhar as pessoas  como elas devem ser vistas    pg 49  

      -  Olhar além da aparência   e perceber o potencial  latente a ser desenvolvido  
           ☺ Confiança e esperar o melhor das pessoas costuma dar bons resultados   
     ☺ Não se decepcione com as pessoas, vindo a  julgar  e a  falar  mal : 

     -mesmo sem  cometer  os mesmos  pecados,  somos todos pecadores... 

     ‘ Tende cuidado de vós mesmos;  se teu irmão pecar contra você...’   ‘Lc 17.3 

                                                      ☺ Deus nos adverte de que poderá acontecer... 

    ‘ Portanto não nos julguemos mais uns aos outros;    Rm 14.13  

   -  antes o seja o vosso propósito não pôr  tropeço ou escândalo ao vosso irmão’     
       -  ‘Se   alguém vir seu irmão cometer um pecado...orará ( por ele) ‘  1Jo 5.16 

 

O CENTRO DO SEU MUNDO _  TRÊS MANEIRAS DE ‘OLHAR NO  OLHO’  
 

1- Considere a sorte numérica de SER  quem você  é:  

 país, família, instrução, saúde, etc 

Obs: imagine-se ser branco e loiro num país  africano ou no Japão               pg 52 

                                  -  seria  considerado quase um ET.  

*Procure ver na perspectiva do outro, da realidade dele, contexto social e cultural dele  

* Viva  acima dos preconceitos e estigmas sociais: ex:  pretos nos USA,               pg 53 
                             -  japonês,  alemão   ou  judeus no tempo da Guerra _ etc... 

> Não deixe que a atitude dos outros iniba você de conseguir o que  lhe é de direito,  

☺  educação, consideração, respeito, boas maneiras, CABEM EM QUALQUER LUGAR  

                        - no  trato  com  qualquer  pessoa ! 

2- CONSCIENTIZE-SE DE QUE sempre há  ALGUÉM que SABE MAIS   DO QUE VOCÊ  

3- PENSE  dos  OUTROS O QUE GOSTARIA QUE PENSASSEM  de   VOCÊ.  

CHAVE 03    CONTANDO  AOS  OUTROS  SOBRE  SUA  FÉ 

                                 pg  55 



8 

 

 
> É FÁCIL ENCONTRAR AS PALAVRAS CERTAS  

- QUANDO SE USA AS SUAS PRÓPRIAS       

 

Em negócios, no Japão, um amigo pediu ao autor que  contasse a mais de dois mil executivos 
o que significava viver de acordo com os princípios de Cristo. O  testemunho pessoal sincero, 
do autor a EXECUTIVOS JAPONESES  resultou  em 287 conversões !  
 
01- SEJA VOCÊ MESMO!  tendo aceitado Jesus,  viva como filho de Deus  
                                                 PARA AGRADAR A DEUS  e compartilhe  sua  realidade    

    ‘todos devemos fazer o trabalho de evangelista’   2 Tm 4.5 

     
☺ se você se entregar a Deus como  vaso vazio de si mesmo e LIMPO ! 1Jo 1,7     
     Deus lhe  dará a estratégia natural e  adequada  às pessoas que Ele mesmo fará com que 
atravesse seu caminho.Orar:’ opere em mim o que perante Ti é agradável’  Hb 21.13  
                                             ‘ opere em mim o querer e o realizar a Tua vontade’  Fp 2.13     

‘Cada um de nós  tem uma função a cumprir  ☺ sua área de influência) Temos que usar 
simplesmente os dons recebidos para ajudar os outros a ingressarem no Reino de Deus’   
 

* PERFEIÇÃO NÃO É PRÉ REQUISITO :  seja apenas você mesmo                    pg 58   
   >mas obediência, submissão, deixar-se ser dirigido pelo  Espírito Santo é fundamental  

 

>Se Deus mostrar  uma área que precisa ser acertada, ‘confessa e deixa ‘  Pv 28.13   

 

➔ SEUS TALENTOS SÃO  A CHAVE  

- PARA VOCÊ SABER SEU LUGAR NO EVANGELISMO 

* Deus não espera perfeição, mas requer  obediência ( fazer o que a Palavra diz...)  

       -  à medida em que vamos ajustando nossa vida aos princípios da Palavra,  
-  Deus vai nos  ensinado, conduzindo, dando estratégias ... revelando Sua vontade : 

- Nós só  temos de seguir Suas orientações ( obedecer)  deixar os resultados com Deus  
*Como um lavrador, nós semeamos e regamos : fazemos o que está ao nosso alcance  
                              - mas o crescimento vem de Deus: o Espírito  faz a obra: Jo 14 e 16 
Não se pode fazer nada, nem deixar de fazer ... 

-para que  Deus nos ame  mais ou menos 

  
 ’Deus prova Seu amor para conosco 

  -  em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores’  Rm 5.8  

     -  ‘quem nos separará do amor de Deus?  Ler   Rm 8.35-39  

         - ’conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó’   Sl 103.14  

 

FONTE DA REALIDADE : RELACIONAMENTO PESSOAL COM DEUS:  à medida que 
conhecemos Deus através da Palavra, mais e mais vamos confiando em Seu amor por nós e 
confiando em Sua Palavra:’ Eu velo  sobre minha palavra para a cumprir’  Jr 1.12 
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PRESSÃO, CULPA  E OUTROS SENTIMENTOS DESNECESSÁRIOS                pg 61 

 

‘A GRANDE COMISSÃO É PROJETO EM GRUPO: APENAS FAÇA A SUA PARTE’   

 

*Há os que querem fazer coisas na obra de Deus, mas importa,  sermos filhos obedientes  

☺ Ex de Jesus : O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar 
com uma palavra ao cansado; Ele desperta-me todas as manhãs; desperta-me o ouvido para 
que eu ouça como discípulo/ como os que aprendem. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e 
eu não fui rebelde, nem me retirei para trás’   Is 50.4-5 

* Jesus não se preocupava em FAZER (milagres, curas) mas em dar  atenção ás pessoas 

   Ex: homem complicado foi tratado com bondade e compaixão : quando pediu  ajuda estava  
‘no ponto’ de ouvir a mensagem do Evangelho e aceitar Jesus e tudo foi ao seus devidos 
lugares  As pessoas precisam mais de serem amadas do que sermões.  pg 61 

 

A APROXIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR  

1- Testemunho pessoal: Jesus controla minha vida  

- e eu O vejo trabalhando em mim cada dia  

- Quem pode contestar isso?    

 

2-Não prega  forçando  para  aceitar a Cristo :  ORA DIARIAMENTE PELA PESSOA 
 

3- Começa a estabelecer um relacionamento de confiança  dando exemplo de vida  

 

4- Atende à necessidade imediata: aconselhamento conjugal, acerto de finanças, vícios 

 

5- Dá Bíblia e literatura interessante  

 

6- Certa vez enviou um rapaz para conversar com outro conselheiro com o qual se abriu  

 

7- ‘Novos convertidos precisam de ajuda, conselho, oração, amigos, talvez acompanha-mento 
e , definitivamente, muito encorajamento 

                                                  

    Sendo submisso a Deus, Ele deixará claro a você cada passo do caminho  _  pg 64 

 

À aceitação de Jesus : o que vem a seguir ?  o discipulado  

Deixar um recém convertido à solta é o mesmo que largá-lo só, em pais estranho 
Muitas vezes é nessa fase que uma vida termina em fracasso: falta de acompanhamento  
 Convém  providenciar entrosamento em uma igreja perto de sua casa, um discipulador  

-  mas cada um é responsável por seu andar pessoal com Cristo   
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    - e o conhecimento de Deus se dará ao longo de toda a vida cristã  

CHAVE 04    JORNADA  DE ORAÇÃO 

   você jamais será o mesmo !   

                   ORAÇÃO tem tudo a ver com relacionamento a longo  prazo com Deus  

Inicialmente pode  parecer um caminho árido, mas à medida em que vamos nos familiarizando 
com ele, começamos a ouvir o que Deus tem a nos dizer pela Palavra  
                        - e conversamos com Deus como com um amigo. 
Deus ‘fala’  conosco e o que Ele diz tem o poder de mudar as circunstâncias .pg 69 

     - Precisa disciplina e criar o Hábito .   Empecilhos : barreiras e distrações    

 

‘Deus nunca pretendeu que a oração  fosse um exercício de futilidade _ pg 68 

- é  primordial: confessar pecado cf  Is 59.2 ( andar na luz: Ef 4.30-32 e 1Jo 1.7, 9 )  

  +  Coração quebrantado e contrito pelo atuar do Espírito,  Sl  51.17 e João 16.7-14 
 

*BARREIRAS  surgem   devido  pecados contumazes  

* DISTRAÇÕES( internas e externas)   são naturais :  dependem de disciplina e 
                        de  reservar  um momento/ local  em que não seremos interrompidos  

☺  Há os que oram só para pedir socorro nas emergências: 

    mas ao verdadeiro cristão a oração é tão VITAL  e  NATURAL como RESPIRAR .   

Também é no tempo de paz que Deus nos prepara / exercita para vencer nas lutas 

 

CINCO RAZÕES PORQUE EU ORO 

 

1- AMO ORAR  ☺  tenho prazer de falar com Deus, como converso com um amigo 

                                gera intimidade, conhecimento, posso abrir meu coração  

                                - é um privilégio dos verdadeiros filhos de Deus      

➔ ‘tendo ousadia para entrar no santuário  ( na presença do Senhor do Universo ) 
                              pelo sangue de Jesus’  Hb 10.19    

 

2-EU NÃO ESTOU NO CONTROLE :  só Deus está no controle de tudo 

  Deus e pode administrar eventos a meu favor, ou minimizar efeitos desastrosos 
   ➔ ORAI  para que a vossa fuga não suceda no  inverno  nem no sábado’ Mt 24.20                  

 

3-PRECISO DE AJUDA : ‘Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 

               - socorro bem presente na  angústia’  Sl 46.1 

 

☺ Lendo a Bíblia  em espírito de oração e adoração, 

                            Deus fala ao meu coração  
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     -  posso ‘colecionar’ versículos para momentos de necessidade :  

     - promessas ( xq)      diretrizes   (➔)      princípios   (P)      gabaritos (G)  

        que me ajudarão a ter uma orientação rápida e segura  da vontade de Deus  

 

4- DESEJO QUE AS SITUAÇÕES  MUDEM - de acordo com a vontade de Deus  
    Enquanto oro, mesmo que as circunstâncias  não mudem, Deus muda O meu coração i  

                    Deus pode intervir e agir de modo maravilhoso: livramento, salvação, etc... 
     Ex: Pedro na prisão, Cornélio,  Jonas na barriga do peixe, Jesus no Getsêmani 

 

5- PARA  FAZER A VONTADE DE DEUS 

 _  

5.1 na oração  rendo meu EU e clamo     ☺  a inclinação da nossa natureza é contrária à 
vontade de Deus: na oração, rendo-me ao Senhor : ‘opera em mim o que perante Ti  é  
agradável’  Hb 13.21   ‘opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade’  Fp 2.13  

‘Eu lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito; e tirarei da sua carne o  
coração de pedra , e lhes darei um coração de carne ( sensível) ’  Ez 11.19  

 

5.2 na oração Deus dá idéias de como fazer as coisas acontecerem     pg 73  

 

5.3  DEUS  BUSCA INTERCESSORES  ; por pessoas, nações, situações : Ez 22.30  
’ busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na  brecha  perante 
mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei. 

     ‘Mas este é um povo roubado e saqueado; todos estão enlaçados em cavernas, e 
escondidos nas casas dos cárceres; são postos por presa, e ninguém há que os livre; por 
despojo   , e  ninguém diz : Restitui.’  Is 42.22  

 

 A REALIDADE DA ORAÇAO : buscamos orientação  e Deus nos responde  

      ➔  na paz se prepara a guerra :  há os que oram só em caso de emergência    

O QUE TORNA A ORAÇÃO EFICIENTE : 

- FÉ NA PALAVRA DE DEUS,  

- FÉ NO Deus DA PALAVRA 

   

A  PALAVRA DE DEUS É VIVA E GERA FÉ EM NOSSOS CORAÇÕES, 

A fé vem pelo ouvir... a Palavra de Deus,  Rm 10.17,                             Jr 23.29  

‘Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um  martelo  que esmiúça a pedra?   
’ assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim  vazia , antes fará o 
que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei’   Is 55.11 

 

PELA PALAVRA  CONHECEMOS  DEUS MAIS E MELHOR,  de modo que nosso 
relacionamento vai se firmando na pessoa  dEle  > e assim, a fé é desenvolvida : Jr 29.11  

Pois  Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor;  

    - planos de paz, e  não de mal , para vos dar um futuro e uma esperança’  
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Em oração,  a Palavra  LOGOS (o que Deus diz...) 

         - torna-se  RHEMA ( palavra de vida, real ao meu coração: é minha)  

 

A  PALAVRA EDIFICA A FÉ E A FÉ NOS FAZ ORAR DE MODO EFICAZ.         Hb 11.6  

’  Ora, sem fé é  impossível agradar  a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam’   

 

REGISTRANDO RESPOSTAS NUM DIÁRIO : listas específicas, sob palavra  específica  
 anota datas e nomes + data  da resposta. evidencia o atuar de deus e evita divagações  
                       requer disciplina: ser sistemático 

   

DEUS  QUER QUE OREMOS E QUER RESPONDER NOSSAS ORAÇÕES 

PEDÍ e  DAR –SE VOS Á..’  Mt 7.7        ‘Clama a Mim e responder-te-ei...’ Jr 33.3  
 

O TEMPO DE DEUS  É DIFERENTE DO NOSSO :  

Eu, o Senhor, ‘a  seu tempo, o farei prontamente’ Is 60.22 

’esperei com paciência pelo Senhor e Ele me respondeu, inclinou-se para mim’ Sl 40.1-2  

 

PARTE II   ATITUDES  PARA SE VIVER A VIDA CRISTÃ 
 

CHAVE  05   ATITUDE É TUDO 

☺ ‘nada altera o fato, sua atitude faz a diferença 

     ’pode-se mudar a vida mudando a atitude mental’  W  James     pg 83-84 

  
Pessoas ‘programadas’   com atitude mental negativa  não produzem bem  

Atitude é hábito de pensamento : se quer mudar de atitude, mude seu modo de pensar  

 

>É CONCEITO BÍBLICO: 

-  transformai-vos pela renovação da vossa mente RM 12.1-2  Fp 2.5 

                           >    tende me vós o mesmo ( foco mental) que houve em Cristo Jesus  
’ irmãos, TUDO O QUE É   verdadeiro... honesto...justo... puro,  amável,  de boa fama,  
   -  se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.’   Fp 4.8  

‘ 

 as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de 
fortalezas; derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, 
e  levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo’    2Co 10.4 
 

‘A VIDA É 10% DO  QUE ACONTECE COMIGO e 90% DE COMO REAJO A ELAS’    

  pg 84-85 
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 ATITUDE é básica para a sobrevivência e sua atitude  depende do que você PENSA 

    O HOMEM’ COMO IMAGINA EM SUA ALMA, ASSIM ELE É’ /  age   Pv 23.7   

 

‘você está onde está, é o que é , devido aos pensamentos dominantes em sua mente   

 

ATITUDE é VISCERAL: não depende de circunstâncias exteriores ou aparência física  

 

Cada um tem PADRÃO PREDOMINANTE DE PENSAMENTO: positivo ou negativo,  
☺ recebido por herança (genética)  ou tradição  ( costumes, valores, hábitos familiares)  

                 do qual  já fomos remidos pelo precioso sangue de Jesus’  1 Pedro 1.18-19   

 

➔ ESCUTE SUAS PALAVRAS e SABERÁ QUEM , de fato, VOCÊ É...  

                            qual é o tipo do seu padrão  

 

ESSE   PADRÃO TEM QUATRO EFEITOS PROFUNDOS EM SUA VIDA    pg 87  

 

1-  afeta sua crença sem seu potencial para o sucesso : duvida de si mesmo  

                                         - toma atitudes necessárias que levem ao sucesso 

 

2- determina o que  pensa sobre  enfrentar desafios : ameaça ou oportunidades ? 

 

2- determina sua confiança :  ESCUTE SUAS PALAVRAS 

‘Se te mostras fraco (enfraqueces) no dia da angústia, tua força  é /será pequena’ Pv 24.10 

 ‘ Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé .’    Sl 20.8  

 

3- afeta como você VÊ  a oportunidade :  os pessimistas ‘enterram’ as oportunidades 

*os  otimistas conseguem ver uma saída para transformar empecilhos em oportunidades  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ☺ antes, e acima de tudo é preciso ver SE  tal empreendimento é da vontade de Deus  
 

- para você :  pois pode ser ótima idéia mas Deus ter outros planos para a sua vida  

             ‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam ; 

              se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 
 Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, 
          -   pois Ele supre aos seus amados enquanto dormem.  Sl 127.1  
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> Convém saber como é um filho amado pelo Senhor : ex de Jesus,  João 8.29  
           ‘aquele que Me enviou está comigo; não me tem deixado só; 
                    porque  (Eu)  faço sempre o que é  do Seu agrado ‘  

‘ prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este 
cálice; todavia, não seja como eu quero, mas  como tu queres ‘Mt 26.39  

 

‘ vós dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e 
ganharemos.- No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um 
vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece - Em lugar disso,  

                 - devíeis dizer : Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo -   
 Mas agora vos jactais das vossas presunções; toda jactância tal como esta é maligna. 

➢ Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tg 4.13-17  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

COMO DESENVOLVER ATITUDES POSITIVAS  

: Atitude é hábito de pensamento 

  
>’Fama é vapor; >popularidade é um acidente; > riqueza pode criar asas; 
   -  somente uma coisa é permanente: o CARÁTER !  H. Greeley                         pg 88  

 

Precisa perceber COMO: qual o processo pelo qual  uma atitude é  gerada em seu ser.  
 

 TRÊS PASSOS BÁSICOS:  1- ABSORÇÃO      2- TREINAMENTO     3- REFORÇO  
 

1- Absorção : o que creio / absorvi desde a infância que determina essa atitude ?  

 

2- Treinamento: mudanças exigem cair em si: preciso mudar/  decisão / ação Lc 15 
 

3- Reforço :  repetir 35 vezes seguidas, sem errar.  Ser grato pelos progressos... 

 

Há  seqüência  interessante :                                                                             pg  89  
PENSAMENTO ➔ ATITUDE ➔ AÇÃO repetida torna-se HÁBITO➔CARÁTER ➔ DESTINO  

 

ÁTITUDES OPERAM EM TRÊS PLANOS:  pensamento,  fala e  comportamento    
SE  está infeliz com os resultados que tem obtido,  PARE : busque a raiz do problema 
➔ PRECISA MUDAR :  mesmas atitudes produzem sempre os mesmos resultados  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

☺ CONFESSE  ao Senhor esse seu negativismo: que venha à luz  a raiz do problema,   

>pelo poder do Espírito Santo que faz lembrar  > Peça que cure suas feridas...  

                - ‘ opere  em mim o querer e o realizar a Tua vontade’    Fp 2.13  
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 Pensamentos negativos não são da vontade de Deus,   1Pe 1.18-19 corr /  ARA  

 Creia:  ‘ fostes  resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição /    herança  
                - recebestes dos vossos pais... com  precioso sangue...  o sangue de Cristo’  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

1- TRABALHAR  EM SEUS PENSAMENTOS   Rm 12.1-2  

‘ não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 
 

☺ busque na Palavra o que Deus diz sobre o assunto, creia nas promessas de Deus , 

    submeta sua Vontade ao Senhor, busque visão  cf Deus,  ensino, orientação   

‘Pois o seu Deus o instrui devidamente e o  ensina ‘  Is 28.26   e  Is 48.17  
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, teu Deus( é?)   
       - que te  ensina  o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar’  

 

2- EXERCITAR PADRÃO POSITIVO AO FALAR : ESCUTE, escreva, SUASPALAVRAS 
     PARE:  pense, escreva, decore:  como falar de modo positivo  naquela  situação !   

 

3-   MODIFICAR SEU COMPORTAMENTO 

  
    Pense (ore) qual a melhor forma de  AGIR  nessa situação, com  essa pessoa !   

 

   COMO  INTERFERIR ? usar o poder da mente com a qual fomos dotados por Deus 

  
3.1- RELAXAR... Pv 16.3  

 
 ‘Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão [estabelecidos’ 
 
3.2- Focalize.  leia :  atitude  positiva na    TAL  situação   Pv 7.3 

                         Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. 

 

3.3- Imagine-se  AGINDO DESSA FORMA !  Pv 23.7  

                       ‘ Porque, como ele  pensa  consigo mesmo, assim é ‘  

 

3.4-  VISUALIZAÇÃO leva a experimentar o comportamento  

     - é processo que leva tempo: dê tempo ao tempo, não desanime e creia !  

      - pratique o pensamento positivo,  crendo que acontecerá...     pg 92-93 

                                                                                                           

’somos os que fazemos repetidas vezes: excelência não é um ato, mas um HÁBITO   
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BENEFÍCIOS DE ATITUDE POSITIVA  

1- entusiasmo ...2- libera limites do medo... 3- aumenta a criatividade... 4- prazer em tomar 
iniciativa ...5- alegria por usar mais o potencial  que Deus lhe deu 6- oportunidades sem limites 
... 7 abundância de amigos e pessoas positivas ao seu lado  

 8- aumento de eficiência na utilização do tempo e energia  

 

   O medo de cometer erros inibe a ação das pessoas. Precisa aprender com os erros 

Dependendo de sua atitude todo obstáculo, desafio ou problema tem o potencial de ser a 
melhor coisa que já lhe aconteceu As atitudes pelas quais você opta são as chaves para o 
sucesso sem limites : A ATITUDE É TUDO !  

 

 

CHAVE  06     ATITUDE DE GRATIDÃO  

 

  A  vida é o que você faz dela:  GRATO PELAS DERROTAS TEMPORÁRIAS  

CRER _ é viver pela FÉ   que ‘todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que 
amam a Deus...segundo seu propósito...formar a imagem de Seu filho em nós’ Rm 8.8-9  

             ☺ ex da palmeira que queria servir para a glória de Deus : REAVIVAMENTO  
                  - Toda tribulação traz em sim um potencial de crescimento  

 

➔ ‘conta as bênçãos, uma a uma, todas de uma vez ...’ escreva-as  
somos esquecidos por natureza: não é desculpa para viVer esquecendo: ANOTE!  
Ser grato pela família, amigos, proteção e favor de Deus, tempos difíceis e bom caráter,  
                - orações respondidas, perdão, amor e misericórdia de Deus _ e muito mais... 
                             Atitude de gratidão é a melhor forma de viver a vida.  

 

 

CHAVE 07    ESPELHAR  AUTO IMAGEM   POSITIVA  

 

os outros o vêem como você se vê 

                    Positivo atrai coisas positivas, negativo atrai coisas negativas 

 

 A AUTO IMAGEM é constituída de seis importantes elementos  

1- o que você crê   acerca de seus talentos e habilidades 

2-                           -sobre seu valor como pessoa 

3- como você espera que os outros o aceitem  

4- o que você acredita que pode se tornar  

5- o que você crê de como será seu mundo  

6-  o que você acredita acerca de como veio a existir  
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HÁ 3 TIPOS DE AUTO IMAGEM: 

  
1- o que realmente SOU   2-  o que penso SER       3- o que quero me tornar  

Há os que possuem imagens distorcidas: nunca desenvolverão seu potencial melhor 

 

Você constrói sua auto imagem por suas ações/ reações às circunstâncias da vida.  

  -  Sua auto imagem resulta das escolhas que faz , em COMO agir/ reagir à vida  

             Seu presente ( o que é, onde está) é o resultado de escolhas passadas  

             Seu futuro  será o resultado de suas escolhas de hoje  

             Você é responsável pela formação de sua auto imagem  

 

BARREIRAS PARA AUTO IMAGEM POSITIVA  

1- COMODISMO   acomodado em sua área de conforto, evita mudanças  

2- MEDO do fracasso / 3- de REJEIÇÃO / 4- de CORRER RISCOS /  5- do SUCESSO 

3  FALSAS  IDÉIAS    (6) DE SEU POTENCIAL senso de inferioridade  

 
                                     7-  do que  Deus pensa do sucesso  

     Também cada um tem seu próprio senso de sucesso   

 

PASSOS  QUE  FORTELECEM  A  AUTO IMAGEM 

1- aprenda o poder dos sonhos :   amplia suas  perspectivas  

2- cultive o desejo ardente de alcançar seu sonho  

3- exercite sua liberdade de escolha  

4-conheça Seu Criador e quem ele diz que você é / planejou que você seja...  

 

VOCÊ  TEM O NECESSÁRIO: nenhuma auto imagem será maximizada sem Jesus  
* Dotada de certo potencial, compete a você desenvolvê-lo sob a orientação de Deus   
Ex pintinho precisa fazer força para furar as casaca do ovo; borboleta para sair do casulo 
   ‘ a sobre excelente força do seu poder que opera em nós, os que cremos’   Ef 1.19   

                               ‘ sem MIM nada podeis fazer’  João 15.5 

 

PARTE III    VERDADEIRO CONSIGO  MESMO 

 
CHAVE  08   ESCOLHAS e CONSEQÜÊNCIAS   

 

> - dizer SIM a algumas coisas significa dizer NÂO a outras 
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AS MAIORES ESCOLHAS DA VIDA  :  

1-onde passar a Eternidade  2- cumprir a vontade de Deus para sua vida  

3-   com quem casar               4- como criar seus filhos     

VIVEMOS EM SISTEMA DE ESCOHAS CONSEQüENTES : semear/ colher Gl 6.7 

☺ mas há coisas que fogem ao nosso  controle: aí entra o poder da oração e fé ... 

 

APRENDA UMA COISA E GANHE OUTRA: dificuldades desenvolvem nosso potencial 
                                        FACILIDADES ’ nos amolecem / emperram o desenvolvimento  
ex: em vez de ganhar uma bicicleta, comprou algumas num ferro velho e fez uma nova:      
       Ganhou habilidade para fazer muitas outras e ganhar dinheiro, ainda adolescente  
FAMÍLIA É PRIORIDADE:  passar tempo de qualidade com os filhos  

ESCOLHAS MENORES PODEM TER GRANDES CONSEQÜÊNCIAS    
 ☺ a importância de pequenas escolhas;  de ser ensinável, de ouvir os outros 2 Tm 2.7 
ESCOLHAS  DE  HOJE   PODEM   TER   RESULTADOS   A   LONGO  PRAZO  

           Ex: aceitou sugestão de delegar foi ‘escola’ para ser grande empreendedor 

                  Delegar sem abrir mão da responsabilidade e 
                                -  inspecionar o que você espera de cada um  

 

CHAVE 09    ASCENÇÃO E QUEDA DA DISCIPLINA 

 

Sem disciplina, não se tem coisa  alguma 

*Disciplina é o que precisa para levar você onde quer chegar 

 - e  não está em algum lugar esperando para ser descoberta : precisa ser criada  !  

 

*Disciplina é o processo de treinamento projetado para produzir padrões específicos de 
comportamento desejados, hábitos intencionais, e atitudes que levarão  à eficiência em várias 
áreas da vida. O sucesso  é impossível sem disciplina     

 

COMPONENTES   DA DISCIPLINA 

 

Todos pensam em mudar o mundo, ninguém pensa em mudar a si mesmo.   

 

 

1-Valores imutáveis : uma coisa é enaltecer a disciplina OUTRA é submeter-se a ela  

Princípios da Palavra que norteiam sua maneira de ser Ex do autor ‘nisso pensai’ Fp 4.8  

- Valores e disciplina são ferramentas essências para vencer os obstáculos da vida   

 

2-ESTABELECER OBJETIVOS DESAFIADORES   
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3- PRIORIDADES CLARAS : tomar atitude certa, para chegar ao resultado certo !  

                                ‘considera seus caminhos ( da formiga) e sê sábio’  Pv 6.6  

☺  se souber ONDE  quer chegar, vai buscar o caminho  QUE LEVE ATÉ LÁ...    

 

4- PERSISTÊNCIA  - Perseverança baseia-se em  desejo e esforço  

 

5-  INSPIRAÇÃO PESSOAL                                                                             pg 136-137        

 ‘O homem deve ser disciplinado pois é bárbaro e selvagem por natureza’  Kant 
 

O QUE VALE   NO FINAL DAS CONTAS : só os vícios não requerem disciplina  

-  Falta de disciplina leva a vida medíocres que não desenvolvem seu potencial  latente  

Quando a disciplina entra no seu sistema, torna-se parte de tudo o que fizer  
                                 - e nada poderá detê-lo  

 

CHAVE  10    MINHA PALAVRA É MINHA GARANTIA 

 

  Sim / sim    Não / não  

 

*Manter a palavra é absolutamente valioso: ser pessoa de palavra é valioso       

Ser honesto inclui ser confiável, responsável, qualificado, honesto  

-Hoje, tudo precisa  ficar  preto n branco e ainda há fraude...  

 

 *MANTER A PALAVRA AOS FILHOS É A COISA MAIS IMPORTANTE   pg 143  

  ( P )  ‘mesmo com dano seu, não muda..’ . Sl 15.4   

 

CHAVE  11       INTEGRIDADE   é   TUDO O QUE VOCÊ TEM 

 - Quando você tiver apenas sua integridade, tem mais do que o suficiente    

  INTEGRIDADE inclui : assumir responsabilidades, manter sua palavra, ser leal nas pequenas 
coisas, ser honesto ( falar a verdade) levantar-se pelo que é certo, manter sua honra e brio, ter 
escrúpulos morais,   fazer escolhas certas, nunca culpar os outros  
INTEGRIDADE TEM SEU PREÇO :  hoje há  falta de  integridade, generalizada   

                           - muitas vezes sai prejudicado mas ganha por outro lado    
MAS TAMBÉM TEM SUAS COMPENSAÇÕES : Deus honra os justos Pv 11.3,10.9,13.6  
INTEGRIDADE é compromisso pessoal consigo mesmo :  

  ➔  dá consistência  ao caráter à personalidade, sua palavra, a tudo o que você faz   

 

 

PARTE IV       MEU TRABALHO,  MEU MINISTÉRIO , Cl 3.17  
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E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o  em nome do Senhor  Jesus,  
                          - dando por ele graças a Deus Pai.          

 

 

CHAVE  12     QUANDO TRABALHO e MINISTÉRIO SÃO OS MESMOS há  LIBERDADE   

☺  Bendito, seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, 

e nos fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo Lc 1.68-69               
         ...de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos,  
          ➔ O servíssemos ( corr)  / adorássemos (RA)  sem temor, Lc 1.75  
              em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida 

      O Cântico de Zacarias ( Lc 1.68-79) é belo resumo do significado da vinda de Jesus 

                   

                  ‘a questão não é se você está ou não NO ministério,                 pg 159     

mas  SE está cumprindo fielmente, ou não, o ministério que Deus lhe deu – P Morley     

        ‘SE no alheio   não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?  Lc 16.12  

 

☺ TUDO o que recebemos nesta vida são BENS DO SENHOR para fazermos render para o 
Reino de Deus _ ver parábolas  dos   TALENTOS ( Mt 25.14 )   das MINAS ( Lc 19)   

 

*Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel,  
               - sobre muito te colocarei ; entra no gozo do teu senhor.  Mt 25.21  

 

☺ esta vida é APENAS ‘estágio’ que determinará a nossa função no MILÊNIO quando 
reinarmos com Cristo (Ap 19) : tudo quanto fizermos depois de salvos será avaliado  

  2Co 5.10  é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do  tribunal de Cristo, para 
que cada um receba o que fez por meio do corpo...o que praticou, o bem ou o mal  

 

➔ Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus 
Cristo.- E, se alguém sobre este fundamento  (edifica)  de ouro, prata, pedras preciosas, 
madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará; pois aquele dia a demonstrará, 
porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um_ Se permanecer a 
obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão._ Se a obra de alguém se 
queimar, sofrerá ele prejuízo; mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo...sois santuário 
de Deus, o Espírito de Deus habita em vós’  1Co 3.11-16 

 

*SER CRISTÃO É ALGO EXTRAORDINÁRIO : grande honra,  enorme  responsabilidade  

             ver ‘ QUEM SOMOS EM CRISTO’   www.perolaspreciosas.com.br  

 

*Diz o autor: ’eu creio que enquanto não  formos fiéis onde Deus nos colocou, nós não 
seremos liberados para fazer aquilo que sempre sonhamos. Honestamente falando, a questão 
é:  QUAL  é O MOTIVO DE VOCÊ QUERER ESTAR NO MINISTÉRIO? ’ 
                                                                  _  é um bom ponto de partida...   pg 160 -161 

 

http://www.perolaspreciosas.com.br/
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ONDE ENCONTRAR A TÃO NECESSÁRIA PAZ : só  no centro da vontade de Deus para  
você: o homem foi criado para TRABALHAR e glorificar a Deus pelo seu trabalho  

‘ você precisa ser obediente para fazer o que Deus lhe equipou e capacitou  para fazer 

          - ESSE É SEU MINISTÉRIO !  *Tudo o que você faz é ministério ;   

‘de uma vez por todas precisa acabar a idéia  de que ‘ministério’  é  trabalho na igreja    

 

A EXCITANTE EMOÇÃO DO TRABALHO      

‘ A um universitário hospitalizado por  úlceras hemorrágicas, o autor perguntou:     
- SE não tivesse de agradar ninguém o que você faria ? Seria fazendeiro, foi a resposta  

mas estava na faculdade para agradar aos pais. Explicado o fato aos pais, e entendido por 
eles,  parou a hemorragia _  O rapaz  foi fazer o que ‘sonhava’ :  sadio e  realizado. 

• suas aptidões e habilidades: esse é seu ministério  

 

Decisões do autor: 

  

1- Estabelecerei bom exemplo através do que faço   

         ☺ ser referencial de eficácia: rápido e bem feito, com alegria  

                    ‘pelo frutos os conhecereis’  Lc 6.44   

 
2- Combinarei FÈ com meu trabalho:  Que proveito há, meus irmãos se alguém  disser que 
tem fé  e não tiver obras?  Porventura essa fé pode salvá-lo?’  Tg 2.14  

☺  vai   AGIR / trabalhar de acordo com os princípios que crê da Palavra ;ver Hb 11 

     - foram heróis da FÉ  por terem agido pela fé no que Deus dissera ( fé na Palavra )  

  

3- Manterei   o ministério como PRIORIDADE  em minha vida : dar atenção às pessoas, 

                     ☺ ser testemunha de Jesus em sua vida   At 1.8 

 

SER LUZ  do mundo: é esclarecer as pessoas nas áreas em que estão com dificuldades 

SER SAL da terra :  é deter a corrupção não sendo conivente, agindo de forma sábia 

 Ex: em certa situação,  o presidente Lincoln comprou a escrava e a libertou     pg 168 

             UMA  ATITUDE  VALE  MAIS DO QUE  MIL  PALAVRAS !  

 

A   LINHA  MESTRA :  ☺ definir que  ‘sou o que sou pela graça de Deus’  1Co 15.10  

‘é importante todos terem as mesmas chances que eu tive de atingir o seu pleno potencial e, 
creio. SEM JESUS CRISTO, É IMPOSÍVEL QUE ELES VENHAM A CONSEGUIR ISSO                                                                                     

                                               pg 170 
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CHAVE  13    TUDO   é  DELE   POR DIREITO   DE CRIAÇÃO  

                        #   a alegria e responsabilidade da mordomia     

O que se vê é que  o dinheiro move as pessoas : trabalho, modo como tratam os outros,  

                                                                               -  ambições,soberba da vida,  etc ...  

O dinheiro move o mundo : indústria, comércio, filmes, TV fazendo a cabeça das pessoas para 
serem consumistas e  avaliar pelo que se TEM , não pelo que se  é  ... 

 

MORDOMIA_  não é o que realmente nos ensinaram com suas  ATITUDES   

                    MORDOMO  é quem  ADMINISTRA  o que  pertence a  outra pessoa    

                   TUDO nos foi confiado pelo Senhor : tempo, habilidades, filhos, bens, etc 

‘Do Senhor é a terra e a sua plenitude; o mundo e aqueles que nele habitam’  Sl 24.1 

              ‘Toda  boa dádiva  e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai ‘ Tg 1.17  

POR QUE A MORDOMIA É TÃO  IMPORTANTE ? Porque todo o que não aceita a posi 
ção de mordomo irá se desviar para bem longe da plena vontade de Deus para sua vida  

>TER MUITO OU POUCO NÃO É TÃO IMPORTANTE QUANTO O QUE FAZEMOS COM 
ISSO   

                                                                                                                    pg 172-3 

PILARES DA MORDOMIA  

1 -PRIMEIRO, o dízimo :  Ml 3.8-10   _é a única vez que Deus nos diz para testá-lO 

2- Manter doações,  ainda que doa !  Gastar tão rápido quanto ganha : é tolo ...  pg 176   

3- Responsabilidade financeira: Deus espera ‘ juros’  do que nos dá  Mt 25.27  Sl 37.25 

4- Ser incessante doador : DAR é atitude de coração : atenção, carinho, tempo, dinheiro 

5- Ser FIEL com o que você TEM: Fp 4.11   Por que dar mais a quem não faz jus  ? 

6- Mordomos treinam outros : ensinar aos filhos  rotina de responsabilidade, exposição ao 
trabalho, ganho de dinheiro extra em casa( dízimo)  e trabalho para outras pessoas   

7- Obediência e confiança em Deus se revelam pelo modo como lida com finanças    
8-  Sempre há espaços para melhorias : tanto quanto a finanças, quanto para doações  

 

 ANOTE METICULOSAMENTE (NOS MÍNIMOS CENTAVOS) SEUS GASTOS 

> SABERÁ SUAS REAIS PRIORIDADES / ONDE ESTÁ SEU CORAÇÃO !  pg 182 

‘ Porque onde estiver o teu  tesouro , aí estará também o teu coração’  Mt 6.21 e 6.33 

‘buscai primeiro Seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 

 

A ALEGRIA DE DAR :' Deus ama a quem dá com alegria’   

VOCÊ VIVE DO QUE CONSEGUE TER, mas FAZ DE SUA VIDA o que  vc  DÁ    pg 180  

           Ex de mulher que cuidava de crianças. > Experiência de vários empresários 

☺  só é capaz de DAR coisas / DOAR-SE quem primeiro deu seu coração a Deus 
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Essa foi a real dificuldade do jovem rico: seu coração estava nas coisas que possuía 

  Até o legado que deixamos, se glorifica a Deus, é_ na verdade_ legado dEle.    

 

 

CHAVE  14    A ARTE DE MULTIPLICAR TALENTOS  e DONS QUE RECEBEU  

Ex: em vez de doar certa quantia, prontificou-se a pagar salário para diretor de 
desenvolvimento por dois anos, para ele angariar fundos...No final do período, 
    - ele havia conseguido cinco a dez vezes mais do que o montante de seu salário...  

 Você sabe que está multiplicando quando os beneficiados estão ajudando outros. 

 

MULTIPLIQUE O QUE VOCÊ  TEM :  

‘tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada’  Rm 12.6 

1- Dons e habilidades foram dadas por Deus, Tg 1.17 segundo sua capacidade, Mt 25, Lc 19 

2- A quem muito foi dado, muito será exigido’ Lc 12.48 

3-  Deus espera receber multiplicado: bom retorno de seu investimento               pg 187     

 

EMPECILHOS À MULTIPLICAÇÃO:  

1-falta de visão /  2 falta de querer que o outro seja bem sucedido /  3 egoísmo, avareza 

4- medo do desconhecido (comodismo) /  5 impaciência de ensinar, esperar o retorno 

6- falta de recursos financeiros  /   7- falta de exemplos a seguir /  8-insegurança  

9-inexperiência /  10 falta de disciplina /  10  orgulho e arrogância / 11 falta de oração   

12 investimentos passageiros /  13 falta de conhecimento  / 14 indisposição para mudar  

15 falta de envolvimento e compromisso /  16 má administração / 17 falta de fé / crença  

 Ex: Instituto Haggai: treina líderes nativos para Evangelizar em sua área de influência,   
                                        e   depois treinar os novos convertidos a serem evangelistas  

Universidade Baylor:precisavam de dinheiro. Estratégia: fazer filme de 16mm sobre história da 
Universidade,estágio atual, alunos bem sucedidos, planos para o futuro 

➢ entraram em contato com os ex- alunos espalhados por todo o país e  

➢ pediram  a eles para levantarem recursos ...Resultado espantoso !      

 

MULTIPLICAÇAO é atitude mental antes de ser realidade:  

1- FÉ REQUER AÇÃO ...      2- NÃO SE LIMITE _ pelo que é, ou não é...  

3- MULTIPLICAÇÃO LEVA TEMPO _ NUNCA ESQUEÇA ISSO!  

Ex. uma trepadeira ...anos sem se alastrar como esperado: ‘No ano que vem, será cortada’ 

 Misteriosamente, na Primavera, alastrou-se de modo vertiginoso: curioso, o jardineiro foi ver 
onde as raízes chegavam: todo esse tempo elas haviam crescido em direção ao rio  
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FATORES DE MULTIPLICAÇÃO  

1- Conectar -se com Deus;  Ele é a fonte do potencial ilimitado   

2- Ser criativo é a capacidade de  unir o potencial à  realidade  

3-Começar com pouco: ’não desprezar o dia dos pequenos começos...’   
4- Aprenda a delegar: usar a habilidade dos outros cf suas capacidade, mas ficar de olho  

5- Permitir que os outros doem : incentivar a outros para que aprendam a doar-SE  

6- Ofertando o resultado ( fruto de renunciar a si mesmo)  a Deus  : João 12.24  
‘ se o grão de trigo não morrer, fica ele só; mas se morrer, produz muito fruto’    
    Doar-se para multiplicar requer renúncia e certo grau de fé + obediência a Deus 

 

*O alvo final da multiplicação é que continue a se multiplicar, para sempre ... 

Ex: sobre 1 artigo, fez várias palestras e um tape! Vende muitos, bem barato.Com o que 
recebeu, fez um programa de extenso treinamento sobre esse tape que rendeu MUITO ! 

➢ Investiu o lucro em algumas fundações que continuam a render indefinidamente...   

CHAVE  15  A VERDADEIRA FUNÇÃO DO EMPREGADOR  ( ou Lider): SERVIR 

1- Prover: dar o que precisam, estar atento às suas reais necessidades       2-Respeitar 

3- Proteger : não levar à exaustão   4- Ser digno do confiança    5- Direcionar: dá o rumo    

6- Providenciar treinamento  7- Colocar as pessoas acima da produção (comportamento) 

 

PARTE V     PONDO  A  VIDA  EM   ORDEM  

 

 

CHAVE  16   FILOSOFIA DE VIDA  

> porque viver bem requer boa filosofia de vida 

                                                               

DESCOBRINDO SUA FILOSOFIA DE VIDA :anote como gasta seu tempo e dinheiro   

                                                                           O que faz para descansar, divertir-se ... 

FILOSOFIA DE VIDA CONSCIENTE REQUER PLANEJAMENTO: objetivos definidos 

☺ caso contrário, a pessoa vive ao sabor dos acontecimentos, sendo arrastado de lá para cá, 
sem eira nem beira, cuja filosofia é ‘deixa estar, para ver como fica...’ 

  

PILARES DE UMA FILOSOFIA DE VIDA : base para a elaboração de  sua própria  

 

1- ATITUDE POSITIVA é imprescindível: XÔ!  ao pessimismo...                     pg 218 

 ☺ Salmos ensinam a falar no positivo:o salmista, sentindo-se morrer, diz vivifica-me  

     Diz que...:a capacidade de realização é 12,5% de educação e habilidade   
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                                                                   87,5% de atitude e capacidade de comunicação       

 

2- DESCANSO NO SENHOR: ‘não andeis ansiosos por coisa alguma... ora’ !  Fp 4.6-7 

                                               ‘Entrega seu cuidado ao Senhor, Ele te susterá’ Sl 55.22                        

 

3-PAZ e CONTENTAMENTO: aprendi a estar contente em toda/ qualquer situação’     

☺ sentimentos e humores são como nuvens: REAIS, mas quem é louco de andar nelas?   

Temos de preservar nosso íntimo, o âmago do nosso ser, O CORAÇÃO da influência dessas 
variações humanas.   ‘Guarda com toda a diligência o teu coração’    Pv 4.23 

  

4- FORÇA e  PODER  PARA CONQUISTAR :  

☺ ‘meu poder para realizar e conquistar é fornecido por Cristo : sei que SE buscar Sua vontade 
e fizer dEle minha companhia constante e sócio,Ele me dará forças para crer: 

 -  ‘tudo posso nAquele que me fortalece’  Fp 4.13 

            ➔ ‘ fitando os olhos em Jesus,  autor  e consumador da nossa fé...’  Hb 12.2     

>PELA GRAÇA DE DEUS   SOU   O QUE SOU ...’  1Co 15.10  
 - e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei ... 

☺ O autor reconhece  que sua habilidade, sua amaneira de  ser,  veio de Deus e a consagra 
a Deus   pedindo Sua orientação  para  usá-la e desenvolvê-la ao máximo  

para  honra e glória de Deus que quer abençoar as pessoas e Se manifestar a elas. 

➔ O autor usa todo seu  potencial de empreendedor  para falar de Jesus às pessoas  

 

5- MORDOMIA : tudo pertence ao Senhor : administro Suas coisas com empenho  

                                                                       e Ele me abençoa para abençoar outros 

‘Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no 
regaço; porque com a mesma  medida  com que medis, vos medirão a vós’  Lc 6.38  

 

QUAL SUA FILOSOFIA DE VIDA?    O livro diz:   fazer esboço de sua filosofia de vida ajudará 
você a assegurar que fará realmente o que deseja   e  precisa fazer  

       ESCREVER : leva  você a  pensar  mais claramente  em suas idéias   

                              ajuda a  FOCAR motivos honrosos, nobres e respeitáveis ... 

                              pensamentos objetivados pela escrita motivam ações positivas    

➔ escreva, re-escreva até que  realmente expressem seus objetivos mais íntimos  

  -  imprima,  coloque  em  lugar  à  vista  ( temos a tendência de nos desviar...)  

                     - volte a ela  regularmente   até que   se torne algo espontâneo   
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CHAVE  17  IMPORTÂNCIA DAS PRIORIDADES DEFINIDAS / OBJETIVADAS   

>porque  você vive de acordo com suas prioridades:  

                     ☺  quer estejam claramente expressas, ou existam ocultas em seu íntimo  
                            #  elas servem de  GUIA  para suas atitudes e escolhas  

& o autor se recusa a trabalhar onde o pai  queria  por não se encaixar  com o que ele queria  
para  si, pois  inconscientemente, ele  já   possuía  sua lista de prioridades   pg 222 
*TEMPO é subordinado às prioridades: 

➢ sempre SE cria  tempo para o que se QUER fazer 

 

* PRIORIDADES EXISTEMPARA SEREM ESTABELECIDAS _ e   MANTIDAS !   

   Inconscientemente, todos vivem de acordo com suas prioridades que podem ser 
nocivas e até a causa de muitos de seus problemas: quando expostas e escritas,  
                         - fica mais fácil de serem analisadas para tirar ‘o lixo’, 

> remover o entulho que impede  a graça de Deus  fluir  purificadora e vivificante   
   Prioridades definidas ajudam a dizer NÂO ao que nos desvia   do mais importante! 

  

AS  PRIORIDADES  DO  AUTOR  

1-  DEUS:   aprofundar relacionamento pessoal com Deus e fazer Sua vontade  

2-  ESPOSA : AMAR, PROTEGER, NUTRIR, GUIAR, SERVIR , PROVER  para  ela  

3- FAMÍLIA: LIDERAR  PELO BOM EXEMPLO, conhecer / suprir suas necessidades 

4- SAÚDE E BOA FORMA :  comendo certo e se exercitando  

 

5- NEGÓCIOS: i) ser fiel(bom)  mordomo do que Deus me confiou 

                         ii)   desenvolver meu potencial, habilidades: ser ensinável !  

                           iii)  delegar  poderes a pessoas capazes, talentosos e confiáveis 

 

Atender a todas essas prioridades   REQUER  MALABARISMO: comece treinando com duas, 
depois com três, quatro, cinco....  como o malabarista faz com laranjas !  

                  -às vezes, algumas vão cair: recolha e recomece o treino! 

  
                >   PRIORIDADES SÃO BOAS APENAS ENQUANTO MANTIDAS  

 

COMO MANTER SUAS PRIORIDADES:   escritas  como missão  pessoal !  

1- escrevê-las    2- comprometer-se a mantê-las   3- afixar as prioridades em lugar visível  

4- começar com pequenos gestos que a reforcem, diariamente  5- e  imediatamente  

6- recusar-se a ir para a cama sem ter feito o que PROPOSTO  7- avaliar- se / checar-se   

8- ter alguém CONFIÁVEL com quem poderá abrir-se e orar, ser instruído... 

9- colocar   LEMBRETES  em lugares visíveis   10- concentrar-se nos benefícios  
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11 – revisar  regular / honestamente de tem mantido os alvos / mantido o foco certo  

12-  NUNCA ARRANJAR DESCULPAS     13 escrever sua missão pessoa l   

 

PRIORIDADES SÃO HÁBITOS:  precisam de  TEMPO  para ficarem  estabelecidas  

                                                      -  só se mantêm  SE  praticadas   regularmente   

 

DECLARAÇÃO DE  MISSÃO PESSOAL :   por que  nasceu   e   para quê você existe?  Como 
gostaria de ser lembrado?   O que fazer / passos necessários para  isso acontecer     

            

 Declaração de missão pessoal  define  sua  filosofia de vida  

 

Também i)  faz aflorar áreas que precisam ser tratadas :  traumas, feridas, 

                                                         impossibilidades,  ressentimentos, etc.  

 ii)   traz à tona  motivos ocultos no inconsciente  

iii) faz ver onde está o ‘ ladrão’ de suas energias, tempo, dinheiro  

           - o que o impede  obter  o que pretende da vida?  

       & é necessário muita disciplina e forte liderança                                     pg  227  
   -  para estabelecer prioridades e FAZER  PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE !   

 

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO  DE MISSÃO (usada com permissão)  

1º. o reino de Deus : Mt 6.33 /  2- Relação conjugal e familiar : Ef   5.23-27  e E f 6.4  

3- Ministério: 1 Co 2.2-5  decidi nada saber entre vós a não ser Cristo...crucificado 

• minha pregação e palavra ...demonstração do Espírito e Seu poder    

4- Quanto a mim:  Rm 12.1-2, Gl 2.19b -20  

5-Relações no trabalho: servos: 

      a)  responsável ante Deus e os homens  / b)  ser orientado por resultados e valores  

      c)   servir com dignidade /  d)  tratar os  colegas  com amor, dignidade e respeito  

6- Relacionamento com o corpo de Cristo; a IGREJA,   Gl 6.1-5  

Aprender / viver PARA  ensinar a Palavra / equipar outros, ajudar a levar  as cargas  

7- Quanto ao mundo: Mt 18.28-29 > apresentar Jesus a um mundo doente e morto 

 

COMO ESCREVER SUA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DE MISSÃO  PESSOAL :  

 Parafraseando  textos básicos (P) da Palavra  que determinam suas atitudes  

 

BENEFÍCIOS DA DECLARAÇÃO DE MISSÃO PESSOAL : manter o foco  
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Com o foco em vista, há: motivação, mantém o rumo  consistência em suas ações 
escolhas acertadas  dispensa do inútil , eficácia,  simplifica a vida e reduz o estresse,  
- potencializa capacidade de avaliar objetivos e tomar decisões boas, rápidas,  positivas  

➔ IMPORTANTE : pois o que dizemos  afeta grandemente o que nos tornamos ! ☺ 

 

 

CHAVE  18     TORNANDO  SEUS  SONHOS  REALIDADE      

➢  descobrindo a magnitude de estipular alvos                

 

SUCESSO =  75% de alvos estabelecidos e 25% de foco, desejo, preparo, trabalho duro 
 

OBJETIVO é mais do que alvo a ser alcançado: há algo quase místico em torno de  um 

objetivo cristalizado em torno do qual se desenvolveu um plano e se estabeleceu um prazo 
para alcançá-lo: ao cumpri-los, há um senso de realização    indescritível  

☺ na realidade, o autor   determina um objetivo e aposta consigo mesmo,  

➢  empenhando-se ao máximo,  para  ser capaz   de    cumpri-lo  

  

          A vida torna-se motivadora e interessante pois vive para superar -se...      

- mas, nem todos possuem essa motivação interior que os impulsiona ao sucesso...       
 

*Resta  saber  : QUAL  O  MOTIVO INCONSCIENTE que os faz andar como lesmas? 

  

& Muitos sonham, mas poucos os realizam:  requer  plano, organização e disciplina  

Um objetivo escrito mantém você na direção, serve como ponto de checagem e  

• evita que você seja sobrecarregado pelas distrações externas.  

Obstáculos, adversidades e derrotas são REALIDADES : precisam ser encaradas como 
DESAFIOS A SEREM VENCIDOS, e não embargos que o paralisam e derrotam  

➢  Preze o hábito de ser AGRADECIDO PELOS OBSTÁCULOS: 

•  funcionam como alavanca  

 

SEGREDO   no. 1  DAS PESSOAS DE SUCESSO :  alvos específicos, escrito 

                  - Seus alvos estão claramente definidos?  

A maioria das pessoas  ‘ vai, como vai...’  e contentam-se em subsistir  

 

& cristãos têm muitas dificuldades em viver os princípios da Palavra, a despeito de ordens bem 
específicas para preparar-se, planejar com antecedência, buscar conselho,  liderar pelo 
exemplo, delegar e inteirar-se do que ocorre _   pg 237-8  

        Ex Noé, Gn 6-7  , a formiga, Pv 6.6-8   Neemias, Ester     
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*Deus é o maior exemplo:  Lc 14.28 

-   quando Adão e Eva pecaram, o plano da  Redenção já estava pronto, 

➢ E foi  executado a longo prazo, cumprido no tempo certo 

 

*O maior e principal objetivo do cristão deveria ser: agradar a Deus, 2 Co 5.9   

  - cientes de que:    ‘o conselho do Senhor dura para sempre’ ... Sl 33.11  

O caminhar cristão é incrível: cheio de alvos e desafios bem específicos para  todas as áreas 
da vida  : - só não os segue quem não dá à Palavra a devida importância como sendo de Deus 
:➔ reconhece  o pecado, confessa e deixa    

☺ Esperança na volta de Jesus deveria nos fazer atentos a como vivemos hoje, 

- pois seremos avaliados pela qualidade de nossos empreendimentos,  

‘ todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez 
por meio do corpo, segundo o que praticou: bem ou mal ’ 1 Co 3.11  

 

QUATRO  ( cinco)  TIPOS DE ALVOS : 

➢   curto, médio e longo prazo + tangíveis e intangíveis   

 

Os  intangíveis são alvos pessoais espirituais, mentais, emocionais ;  afetam o caráter    

         -  geralmente  precedem o alcance de alvos tangíveis   

>  Não permita que bloqueadores motivacionais do passado limitem os seus sonhos   

> Escritos, os alvos precisam ser  revisados:  

 - os que serão alcançados rapidamente,   

                                - há  os que requerem planejamento e tempo certo 

                                -  e alguns  deverão  ser riscados   

                                ➔Os casados deveriam estabelecer alvos juntos.  

 

PLANO DE SUCESSO PESSOAL do autor : ‘peneira’ que define o sucesso da empreitada  

1- cristalizei minha mente acerca disso?      2- tenho plano e prazo acerca disso?   

3- há desejo ardente de obtê-lo?   4- estou auto confiante e creio em minha habilidade?  

5- há determinação férrea para seguir em frente?     6 -  VALE A PENA, PARA MIM ?  

 

O  QUE  MOTIVA  VOCÊ ?  há os ‘ deixam rolar’ por não querer ter o trabalho de mudar  

➢ SUCESSO  requer  alvo, planejamento, muito trabalho, determinação, 

 - disposição de pagar o preço  

 

O IMPRESCINDÍVEL : 1- serem seus alvos pessoais  / 2- estabelecidos positivamente            
                                      3 escritos, específicos  /  4- realistas, compatíveis e tangíveis  e  
                                      5- incluir mudanças básicas de personalidade              pg 242  
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Se foi condicionado a limites  predeterminados, deve  se preparar  a  romper com isso  

O culpado, não vem ao caso. Importa ser liberto do que o restringe  (precisa  identificar)  

Não olhe para trás ; seu olhar define sua direção  /  para onde você quer  ir, onde chegar  

                 & Não há segurança neste mundo, apenas oportunidades      pg 243  

 

*FUNDAMENTO  e  DIRETRIZ  BÁSICA  DO  MODO  DE VIVER  DO AUTOR  Pv 3.5-13         
>Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. 

> Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 

> Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. 

      (~)  Isso será saúde para a tua carne; e refrigério para os teus ossos.             pg 242 

> Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; 

(~) assim se encherão de fartura  teus celeiros, e trasbordarão de mosto os teus lagares. 

>Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão; 

porque  o Senhor repreende aquele a quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. 

Pv 3.13 Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento; 

☺  Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia às minhas entradas, esperando junto 
às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar achará a vida, alcançará o favor do 
Senhor. o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma;   

                                                -  todos os que me odeiam amam a morte’  Pv 8.34 – 36  

 

Qualquer que seja seu objetivo  é preciso:   

➢ manter- se firme ,  

➢ ser responsável, 

➢ não dar  brechas à derrota  

➢ obstáculos provam estar na direção certa 

☺  ➔  Mantenha sua mente com afirmações positivas:      Is 26.3  
‘Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti’ 

 

 

PARTE  VI        VIVENDO A SUA VIDA EM PLENITUDE    
 

CHAVE  19        PERDÃO, PERDÃO, PERDÃO   

           

Algumas coisas são tão boas, que você deve dizê-las duas, até três vezes              pg 247 

 

PERDÃO  é maravilhoso somos perdoados: isento do castigo de nossos erros   
PERDÃO  é maravilhoso ao  ser dado a qum nos ofendeu, magoou, prejudicou  
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➢  PERDOAR  é como tirar  carga de uma tonelada de nossos ombros 

➢ ressentimento e rancor esmagam :   inutilizam  a pessoa ... 

 

*Perdoar é o mesmo que dizer : 

 - Não permito que esse caminhão de entulho fique em meu quintal; leve-o daqui... 

 - Leva tempo desenvolver mentalidade de perdoar incondicionalmente 
                         -  não surge naturalmente, mas a recompensa é incalculável !    

 

*PERDÃO TEM SEU PREÇO:  mas é sempre menor do que o ressentimento  pg 248 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

➢ Perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva  

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

☺ Todo ressentimento  resulta de algo que nos feriu : e queremos ferir , também    

            -   é como um ferida aberta que não pára de latejar  

 

PERDOAR, ou não,  é  ESCOLHA:  

a)  resolvo ‘deixar p’rá  lá’: Deus  faz justiça   

b) resolvo  EU mesmo  CASTIGAR a pessoa com meu desafeto, ódio, rancor  
                           -  e paga ALTO preço  ‘se envenenando’ e definhando  no íntimo  

 

A JORNADA DO PERDÃO: o autor  teve mãe que perdoava ,  e pai que odiava  

                                               -  ele optou por    ser     do tipo que perdoa    pg 249 

*Também:   Perdoar não é  fingir  que nada  aconteceu                               pg 251      

             

Perdão  é jornada que levará sempre  à cruz de Jesus : condição de SER  discípulo  

                                                                                                            Lc 9.23 e 14 .33 

O EXEMPLO MÁXIMO DE PERDÃO : nossa Redenção  efetivada  na cruz !  

☺ desde  Gn 3.15   até  ‘ está consumado! João 19.30   + Cl 2.15  Ap 5.5  e 13.8 

                                        

☺  MISERICÓRDIA  é deixar  viver, livre,  o que merece morrer, como o gladiador caído 
na arena esperava  a decisão do imperador romano de  levantar o polegar 

‘as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque... elas não têm 
fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade’  .  Lm 3.22-23    

 ‘Pois eu, o Senhor,  não mudo; por isso vós...  não sois consumidos’   Ml 3.6 

‘ Mas Deus dá prova do seu  amor para conosco , em que  Cristo morreu por nós’ 
                            - sendo nós ainda pecadores   Rm 5.8 

*Fomos perdoados  e o trato é >  que nós também  vamos perdoar:   
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       ‘Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos,        Ef 4.32  
➔ perdoando -vos uns aos outros, COMO  também Deus vos perdoou em Cristo’  

 

FATO: Quem  intentará acusação  contra os escolhidos de Deus?  

                         - É Deus quem os justifica;    Rm  8.33  

‘justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo 
Jesus... Logo muito mais, sendo agora  justificados  pelo seu sangue,  
                 - seremos por ele salvos da ira’  .  Rm 3.24 e 5.9  

 

 ☺ isso é JUSTIFICAÇÃO: ATO JURÍDICO, ÚNICO, IRREVOGÁVEL   ver Ef 1.13, que  

- dá início ao processo de SANTIFICAÇÃO por toda a vida na Terra, até morrermos  

 

*FATO QUE PRECISA  SER BEM EXPLICADO AOS NOVOS CONVERTIDOS, Rm 12.1-2  

  

 ➔  transformai-vos pela renovação da vossa mente( psiquê)... o culto racional’ 

➔ (JÀ) fostes resgatados da vã maneira de viver que recebestes dos pais( herança / 
tradição)  pelo precioso sangue de  Jesus’  1Pe 18-19 

➔ SE   andarmos na luz , como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e > 
o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado’  1Jo 1.7  
➔   SE  confessarmos  os nossos pecados, ele é fiel e justo 

            - para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.’  1Jo 1.9  

 

‘Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor, o fundamento, e 
outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. 

- Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus 
Cristo .- E, SE alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras 
preciosas, madeira, feno, palha, - a obra de cada um se manifestará; pois aquele dia a 
demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.- SE 
permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão.-       SE a obra de 
alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; 

   - mas o tal  será salvo  todavia como que pelo fogo   ‘  1Co 3.10- 16   

‘ é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, 
 - para que cada um receba o que fez  por meio do corpo, 

            - segundo o que praticou, o bem ou o mal’     2Co 5.10        

*Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 

                                                                                      1 Co 3.16     João 14 e 16  

O cristão precisa aprender a conviver com o Espírito Santo: SE  VIVE ...ANDA...  

> não cobiçosos de vanglória: invejando... irritando-vos uns aos outros  Gl 5.24-26 

i)  não entristecer  o Espírito Santo, LONGE DE VÓS TODA...     decorar  Ef 4.30-32  

ii)  enchei-vos: falando...louvando... agradecendo...sujeitando-vos ...     Ef 5.18-21 

iii)  não extingais / apagueis o Espírito: desculpas que encobrem rebeldia 1Ts 5.19  
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-Já vou...( e demooora) Não tenho tempo...não tenho jeito...Tenho idéia melhor! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

APRENDENDO A PERDOAR                                                                         pg 252 

1- conscientize-se de que foi ferido   ( ler Sl 107.20  Sl 19.7, Sl 23 )  

2- resolva abrir mão do direito  de ficar irado  PORQUE... 

3- o seu pecado contra Deus é maior do que qualquer ser humano possa lhe fazer 

4- Deus, Único com direito à justa ira,  decidiu castigar Jesus para isentar você  

5-  Confie na justiça de Deus e não queira fazer justiça com suas próprias mãos  

6- Ore por quem o ofendeu : Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos amigos  

7-  Dê o primeiro passo para acertar a situação, na esperança de restauração :  

                                 - SE nada acontecer,  SIGA EM FRENTE ... 

Rancor é  cativeiro     ☺   faz o diabo levar vantagem sobre nós  _   2Co 2.10-11 

              Perdoar é libertador... 

# Deus nos perdoa por decisão  dEle : “Eu, Eu mesmo sou o que apago as tuas 
transgressões por amor de Mim e dos teus pecados não me lembro’   Is 43.25   

 

Perdoar não é FINGIR  que nada  aconteceu  ☺   é uma decisão e um  processo   

1º.   lida com a sua dor diante de Deus : restaurada,  

2-    resolve deixar o caso com Deus e abrir mão do direito de ficar irado 

3-   porque sua comunhão com Deus é mais importante. saudável, abençoador 

4-   não quer dizer que’ fica por isso mesmo’:  a pessoa dará contas a Deus  

                      Deus fará o que for justo e devido ‘...Eu retribuirei’ Rm 12.19  

☺  O SEU PERDÃO NÃO ISENTA A PESSOA  DE RESPONDER pelo pecado dela 

 

* RESTAURAÇÃO É POSSÍVEL                                                               pg 254 

 

1-ESTENDA A MÃO,  dando ao ofensor a possibilidade  de se acertar  

 

2- Dê tempo (ORE) para que Deus trabalhe na vida do ofensor  

 

3-  Faça avaliações ao longo do caminho ... 

      Alguns conseguem perdoar aos outros, mas lutam para perdoar a si mesmos... 

      & A recusa em perdoar nutre no íntimo auto piedade e amargura         pg 255 

☺ azar nosso: entristece o Espírito, tira-nos do lugar da bênção e dá vantagem ao diabo   

                           Ef 4.30-32                 Mt 18.15-22 e 23-35                     2Co 2.10-11 
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Perdoar ( abrir mão do direito de ficar com raiva) só  nos  faz bem !   

 

CHAVE  20     AGUARDE,  ANTES DE SE PREOCUPAR !  

                      pg 257  

 

UNS, inconscientemente justificam  sua existência,   preocupando-se !   

UMA MENTE PERTURBADA, INEVITAVELMENTE, LEVA A UM  CORPO  DETERIORADO 

 

TESTES:  ‘ PENEIRAS’ PARA JUSTIFICAR SUA PREOCUPAÇÃO  : 

( verifique  se sua preocupação procede / tem fundamento/ é justificada) 

 

1- Todos os fatos estão sobre a mesa? 

    Só depois de devidamente informado,  se  pode tomar decisões acertadas  

 

2- Eu realmente quero me preocupar com isso? ☺  VALE A PENA  ?  

➢ Efeitos negativos da preocupação:duvidar de si mesmo /  medo / mediocridade   falta 
de brilho  e  criatividade / forma inapropriada / resultados incertos /  vícios  
distúrbios físicos / perda de tempo  

 

3- É BÍBLICAMENTE ACEITÁVEL ?                                                       pg 261 
   SE  a Bíblia diz para NÃO  fazer, e você faz,  isso é pecado 

➢ ‘Aquele, pois, que  sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado’ Tg 4.17 

➢ ‘ vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e 

➢  vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça’ Is 59.2 

‘ quando estiver orando, perdoa, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também 
vosso Pai que está no céu, vos  perdoe as vossas ofensas’  Mc 11.25 

 

O cerne da preocupação é falta de fé na Palavra de Deus / no  Deus da Palavra  

                           Ao optar por confiar em Deus e Sua Palavra, 

                     - a preocupação se desvanecerá naturalmente     pg 262 

 

COMO VENCER A PREOCUPAÇÃO ☺  PRIMEIRO, ENCARAR SEU REAL MOTIVO ! 

 

PREOCUPAÇÃO É DEVIDO A DOIS MOTIVOS BÁSICOS: ganhar ou perder algo  
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PREOCUPAÇÃO é um vício herdado dos pais ou adquirido por si mesmo!  

                            Não importa a quantidade de informação que uma pessoa tenha,   

                                ➔   ELA VAI  FAZER O QUE ESCOLHER  FAZER  

 

Informação, de nada serve sem  a DECISÃO DE TOMAR A ATITUDE ACERTADA !    

 

A preocupação prepara para a queda e seus escravos têm suas vidas esmagadas  

 

➔Não viver preocupado é estado mental que requer preparo; ex:  

 fazer o dever de casa, estudar para a prova, verificar documentos,  prever e prover   

☺ da mulher virtuosa  está escrito:Força e a dignidade são os seus vestidos;  Pv 31.25                                         

- e ri-se do tempo vindouro’ ( futuro- corr)  pois  ela se organiza e se prepara     

                                  

Não é o trabalho, mas  a preocupação faz as pessoas ficarem cansadas e frustradas  

        Não se preocupar, não significa desconsiderar  cada situação do modo adequado, 
não lhe dando a devida importância, mas é  pensar nela de modo positivo  

• Como se pode resolver isso adequadamente?      

         

➢  A despeito de toda a informação e treinamento, 

➢  cada  pessoa  vive  de acordo com suas escolhas      pg 264 

 

 
CHAVE  21      RINDO DA VIDA/ DESENVOLVENDO O SENSO DE HUMOR                               

* Todos temos a tendência de levar as coisas a sério demais  !         

    >  Na vida há coisas fora do nosso controle  ☺  sua atitude faz a diferença !  

 

*Você pode escolher RIR da vida, em vez de se deixar abater pelo incontrolável 

   >   ‘há tempo de rir, tempo de chorar...’ Ec 3.4 

                   ☺ Encarar  a vida com senso de humor: 

                      i)    faz a ver o ridículo de certas situações  

                     ii)    a gente aprende a rir de si  mesmo !  

                    iii)    Libera a mente para achar soluções nas dificuldades imprevistas... 

 

BENEFÍCIOS DO SENSO DE HUMOR   

1- é melhor do que chorar /  2  -  é melhor para você : aformoseia o rosto, 
                       >  o espírito abatido seca os ossos   Pv 17.22 e 15.15  
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2 -  é poderoso  para dissipar  ambientes pesados ou situações embaraçosas  

 

3-  é divertido  estar ao lado de pessoas bem humoradas : são  encorajadoras  

    ‘Todos os dias do aflito são maus: o de coração alegre tem banquete  contínuo’ 

 

5 -  é bom professor :  ajuda os outros a  aprenderem melhor as lições da vida    

     ex: Ao ver o excesso de bagagem : - Pensei que fosse de férias, e não se mudar...                 

 

SENSO DE HUMOR MELHORA O RELACIONAMENTO DO CASAL               pg 273  

1- aprenda a relaxar    ☺  pega leve !  

 

2- seja sensível ao  estado de humor do outro: entoar canções junto ao coração aflito é 
como se despir em dia de frio, e como  vinagre  sobre a chaga’ Pv 25.20   

 

3 considere o tempo do seu humos (????)  

 

4- ria com alguém,  não  de alguém ( dos outros...)   

 

5- estabeleça seus próprios limites (????) 

RIR _ ☺  VER O LADO BOM _  quando não há nada o que se possa   fazer... 

                _   quando não souber o que fazer ( qual o próximo passo)  

                _     ao ter o ímpeto de ‘matar’  o outro   

                _    em situações potencialmente negativas  

                _    é  válvula  de escape segura  em caso de feridas por tragédia     

# A FORTUNA VEM PARA AQUELES QUE SABEM SORRIR                            pg 274  

 

 

PARTE  VII   O MAIOR LEGADO: conhecer a Deus 

conhecer a Deus para confiar, amar, obedecer [servir / adorar] com todo  nosso  ser    

 

CHAVE  22      então, todos os legados ganham significado e propósito   

 

1-CONHECIMENTO GERA CONFIANÇA :  
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Deus quer que O  conheçamos para ficar cada vez mais fácil confiar/ crer nEle  

 

2- CONFIAR EM Deus : às vezes, perder tudo é instrutivo: só resta confiar em Deus  

➢     Só se conhece a Deus à medida  em que se  anda  com Ele em obediência;ex:   

Abraão, ao obedecer em sacrificar Isaque, conheceu Jeová Jireh: o Deus que provê  

- conheceu a Deus a nível pessoal e foi  chamado de amigo de Deus 2Cr 20.7 

3- Para  onde conhecer/ confiar  em Deus leva você ?  

 

1- Conhecer o DEUS CONFIÁVEL leva a confiar-Lhe  sua  existência Eterna   

- Ouviu a Palavra,  creu, pediu, recebeu Jesus como Salvador e Senhor (?) de sua vida  

 >  agora   confia   que sua existência eterna está garantida nas mãos de Deus    

                 

obs:mas você confia seu   dia -a -dia  nas mãos de Deus ?  

*Por que tanta dificuldade em confiar  mínima fração  de sua existência a Deus?   
☺ porque confiar em Deus  entra em conflito com o EU quero, eu acho, eu penso /desejo 
Confiar em Deus pode significar, muitas vezes, dizer  como Jesus no Getsêmani,   
             ‘  seja não como eu quero, mas como Tu queres’   Mt 26.39  

 

APESAR DE NOSSA DESCONFIAÇA, DEUS é  Deus: Seu caráter nunca muda   

- Deus NUNCA Se atrasa, NUNCA é infiel, NUNCA é cruel, NUNCA está ausente, 

                                            NUNCA  é desamoroso, NUNCA está errado,        pg 281 

☺ Deus SEMPRE :  tem planos de bem, e não de mal_ para nós Pois eu bem sei os planos 
que tenho o para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma 
esperança’ Jr 29.11   /  vela sobre sua Palavra para a cumprir  Jr 1.12 

‘ Deus, que  não tenho prazer na morte do ímpio  mas sim em que o ímpio se converta do seu 
caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos v/ maus caminhos; Ez 33.11  

 

2- Conhecer o DEUS AMOROSO leva a amá-lO 

➢   todos os dias estendi minhas mãos a um povo rebelde... Is 65.2  

 

   Obs: cristãos preocupam-se com métodos: como fazer  para conhecer a Deus  

➢ em vez de buscar o por quê  é muito bom   conhecer a Deus  Dt 6.>>>... 

Deus quer ter relacionamento de amor com o homem, mesmo no tempo da Lei:  
 

 ➔   Amarás.... ☺  amor evidenciado pela obediência à Palavra de Deus, às Escrituras  
 

4- Conhecer  o DEUS:  SOBERANO  DO UNIVERSO leva à obediência  

( ser  obedecido, acatado )    
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➢ conhecer sobre Deus é diferente de conhecer  a Deus pessoalmente 

ex : como Jó : ‘eu te conhecia só de ouvir, mas Agora meus olhos Te vêem’ Jó 42.  

 

4- Conhecer a DEUS, o SENHOR  leva ao serviço ( servir a Deus)                                          

    ‘E  a vida eterna é esta : que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, - e a 
Jesus Cristo, aquele que tu enviaste’  Jo 17.3  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

☺  é processo gradual, como espiral cada vez mais ampla e profunda,  durante toda a 
jornada cristã:  busca-se  conhecer a Deus, passa a confiar, começa  a amar, reconhece sua 
Soberania que leva à obediência  e torna-se  servo  / adorando  a Deus  

‘ libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos (corr)  / adorássemos (ARA)    
  -  sem temor , em santidade e justiça perante Ele, todos  os  dias de nossa vida   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                    pg  284        

> o que alguém verdadeiramente conhece, ele ama e o que ama de verdade, ele serve 

      

➢  é fácil saber muito sobre Deus, sem conhecer   a  Deus  

➢ Também,  é possível ser bom - sem conhecer a Deus                        pg 286  

 

*indescritível  felicidade  advém de serviço a Deus  pela obediência : 

                                - só experimentando para saber como  é...  

 

‘Deus ama nos abençoar, mas precisamos nos colocar no  lugar da bênção‘ sr Willy 

 

 

CHAVE  23          ANDAR COM CRISTO  

 

➢  jornada para a vida toda, e  não  tem fim (avança por toda a Eternidade)  

                                                                                             

> Seguir a Cristo: tem um preço: abrir mão de si mesmo, Lc 9.23 e 14.33 

                            : é uma escolha,  como disse Pedro:  João 6.68  

  - Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna  

 

☺ ninguém  critica o sacrifício exigido a atletas, médicos dedicados, soldados, executivos, 
modelos, artistas... pois são inerentes ao que eles escolheram ser   

                             - para obter  fama,reputação, cumprir dever cívico 

                            -  e, nem sempre , a recompensa  vale  o sacrifício  

➢ Seja como for,   
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‘ quando morrer,  nada levará consigo; a sua    fama   não o acompanhará’  Sl 49.17  

 

No entanto,  

☺ regateia-se o sacrifício de seguir a Cristo, sendo a recompensa certa e eterna 

• ‘ vosso trabalho (esforço, sacrifício)  não é vão, no Senhor’ 1 Co 15.58 

 

➢ ninguém tem pena,todos elogiam o sacrifício feito por um atleta que consegue superar seu 
próprio record,  mas apenas ele sabe quanto custou!   

 

*Seguir a Cristo requer muitos sacrifícios, mas haverá galardão eterno:  

Pedro disse a Jesus: deixamos tudo e Te seguimos. a resposta foi:  Mc 10.30  
- que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e 
filhos, e campos,  com perseguições ; e no mundo vindouro a vida eterna.’ 

 

O QUE SIGNIFICA SEGUIR A DEUS   ?  

☺  Nada ilustra melhor esta idéia do que a história (?) de um certo nobre  que deu alforria 
imediatamente após ter comprado um escravo  que  livremente passou a seguir e  a servir 
aquele nobre, fielmente, por toda sua vida. Quando questionado sobre sua atitude, respondeu:        
-  Onde e com quem eu poderia estar melhor ?   

 

*Deus nos amou a ponto de enviar Seu próprio Filho para assumir nossa culpa e levar nosso 
castigo a fim de nos isentar da condenação eterna de existir separados dEle . 

          - Não somos sequer capaz de vislumbrar   o que significou tal sacrifício, 

            - e muito menos o que significa uma Eternidade separados de Deus   

Talvez, por isso mesmo, seja tão difícil correspondermos adequadamente a esse amor  

 

*Deus fala por parábolas, de modo a se fazer compreender  

Ex: o  BOM PASTOR  João 10,  Sl 23   

Está escrito que Jesus’  é a expressa imagem’   da pessoa de Deus       Hb 1.3   
                            Jesus   personificou todas as atribuições  de Jeová  

> pela leitura cuidadosa da Bíblia vamos conhecendo mais e mais facetas que nos fazem 
valorizar e amar  esse   ‘Maravilhoso  Conselheiro’  Is 9.6  que teremos 
-  toda a Eternidade para continuar a conhecer e a nos maravilhar com Sua pessoa.  

 

‘a vereda do justo é como a luz da aurora  que vai brilhando mais e mais, 
>  até ser dia perfeito’  Pv 4.18  (é processo paulatino, imperceptível, contínuo)  

 

Daí o nome: PEROLAS PRECIOSAS_ de verso em verso, isolado, silencioso, muitíssimas  
vezes  árido, resulta em achar texto  precioso,  de valor inestimável  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O autor exemplifica: Pastor e ovelha, Senhor e servo, Criador e criatura.     pg 290 
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Também, diz  ser: pai (Rm 8.15) irmão ( Hb 2.11)  intercessor  (Rm 8.34) amigo, Jo. 15.15 

>  Cordeiro de Deus (João 1.29) >  sacrifício cabal por meus pecados, 1 João 2.2    

Eu sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, Rm 8.16-17 > nova criatura, 2 Co 5.17 

 

➔ Requer vivenciar a o fato espiritual de que  

    ‘ vivo não mais eu,  mas  Cristo vive em mim...’  Gl 2.20   

                 e o viver que vivo na carne, vivo na fé dAquele que me amou  
                                   e a Si mesmo Se entregou por mim’   

 Deus me dá tudo o que não mereço e nunca poderia comprar,  por pura graça!  

 

A JORNADA DA GRAÇA  : é entender  que                                                       pg 292 
- NADA do que eu faça, ou deixe de fazer,  MUDA ( aumenta, diminui) o amor de Deus   

- TUDO  o que Deus lhe oferece é absolutamente imerecido,  e 

- É  impossível de ser adquirido pelo ser humano:  é dom de Deus   

 

*Na jornada com Cristo  inúmeros atalhos  são oferecidos:  

 

1º. Atalho: CAMINHO DA RESISTÊNCIA: - só me atrasa...como a  Israel, no deserto 

➢ eu ignoro a Palavra, faço como eu quero  ☺  ler Sl 50.16-21 o religioso  ímpio!  

 

 >  quanto mais abro mão de mim mesmo, mais  recebo  de Cristo       

        - e estou disponível para ser usado sem restrições por Deus   

 

& a auto negação trata dos sintomas  >  morrer para si resolve o problema  pg 296 

 

2º atalho: SALVO PELA GRAÇA e VIVENDO POR OBRAS,  acontece com a maioria :  

   -  começam a se esforçar para fazer tudo certo, para  ‘fazer pontos’ com  Deus   
Ninguém consegue viver a vida cristã  no padrão de Deus :  Ef 4.30-32 e 1 João 1.7 
      - só podemos nos apresentar como somos, falar a verdade sobre nós mesmos  

e deixar que o Espírito Santo faça a obra como bem Lhe parecer:  

➢ ‘ ele me disse: A  minha graça te basta , porque o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de 
que repouse sobre mim o poder de Cristo’    2Co 12.9      

•      é ir  na contra mão do mundo!  

 

3º. Atalho: IMITAR A CRISTO: alvo louvável, seguir o exemplo de Cristo  

                           - mas absolutamente impossível:    eu não sou como Cristo   

➢ Difícil perceber a grandiosidade do fato de que:  ‘Cristo vive em mim’ 
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➢ e quer se expressar através de mim,   desde que   EU  não o   impeça! 

  

☺  são realidades espirituais que só Deus, pelo atuar do Espírito Santo, mostra a cada um de 
modo absolutamente particular e íntimo, à medida em que O buscamos,deixando que Ele faça 
a obra em nós,  do jeito dEle. Podemos orar: Ensina-me ( que eu aprenda) a fazer a tua 
vontade, pois és o meu Deus. Teu Espírito é bom; guie-me por terra plana( por terreno 
aplainado) Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome’ Sl 143.10-11 

             ‘ opera me mim o que perante Ti é agradável’   Hb 13. 21  

             ‘ opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade’  Fp 2.13 

 

 

CHAVE  24    DESCOBRINDO   A   VONTADE    DEUS   PARA   A   MINHA   VIDA      

 

☺ Nesse aspecto, quanto mais competência e habilidade  a pessoa tem, mais difícil será 
se por à margem para deixar Deus fazer a obra do jeito dEle.    
Daí ser necessário : - fazer de novo, pois onde há resistência o vaso se  quebra   

                                  -  jornadas pelo deserto, onde a carne tem de morrer...        

☺ difícil imaginar: demorou  14 a 17 anos para Paulo estar pronto para a obra        

                           demorou  80 anos para Moisés estar preparado para a obra  

                           demorou 25 anos para a promessa de Deus se cumprir a Abrão  

                           demorou  uns 15 anos de sofrimentos até  José ser honrado  

                                 demorou 40 anos servindo,para Josué estar pronto a liderar o povo 

                                                         

A VONTADE DE DEUS, A MINHA VONTADE E O MEU  EGO                 pg 304              

    ☺ o difícil caminho da rendição de minha vontade à vontade de Deus  

 

& as respostas começaram a se tornar mais claras quando comecei a aplicar as  

Escrituras à minha vida ( modo de viver) Buscar primeiro o Reino ... Mt 6.33  
➔ não ter outros deuses nem ter ídolos ( não adorar a obra de minhas mãos) Ex 20.3-4 

➔ cada dia, pedir sabedoria com fé (Tg 1) crendo que Ele responde  cf  Pv 3.6  

➔ ‘reconhece-O em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a tuas veredas’   

 

A VONTADE DE DEUS PARA SUA VIDA: ‘quebra cabeças  com N  peças’  

                                                                 - se faltar uma só, não está completa  

 

1-  CRER  no PLANO DE DEUS  PARA  A SUA  VIDA !  Jr 29.11 ?    Ef 2.10  

 

2- ATITUDE:  não a minha, MAS A TUA VONTADE _ ACIMA DE TUDO   Mt 26>>> 
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                        - enquanto revela Sua vontade, Deus trabalha em meu caráter   

 

3- BUSCAR CONTINUAMENTE  A DIREÇÃO DA PALAVRAS DE Deus  (obedecer)     

 & não faz mal ser teimoso como uma mula, desde que Deus esteja no controle!  pg 306 

 

4- ACEITAR A RESPONSABILIDADE DE SUAS ESCOLHAS                            pg 307 
     & perguntar a Deus sobre cada detalhe mínimo de sua vida, não é fé: é imaturidade 

 

➢ Fé real é quando você não sabe o que fazer, mas anda em sabedoria, Tg 4. 17  

 - de acordo com o conhecimento que tem, crendo que Deus irá direcionar seus passos 

‘a sabedoria que vem do alto é, primeiramente , pura , depois pacífica, moderada, tratável, 

cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia’ 

• As sete colunas da sabedoria, Pv 9.1 

 

& Extrema preocupação em ‘estar no centro da vontade de Deus’ às vezes embaça a visão: 
com o tempo, Deus nos conduz a uma atitude equilibrada, como  andar de bicicleta  

 

5-  LARGUE O CONTROLE:  seja  maleável  !   ☺  deixe-se conduzir  

& certa vez, intrigada como é esse ‘deixar-se conduzir’ por Deus,  veio-me à mente como a 
imagem de uma dança de salão: o homem conduz, a moça acompanha ( são movimentos 
sincronizados mas depende do agir de cada um)  Quando a moça ‘é dura’ 

a dança fica cansativa e ‘não acontece’. Assim, resistimos à direção do Espírito  

      

     5 a  _   mexa-se :  siga para seus alvos   

     5 b  _   oriente suas atitudes  pelo padrão da Palavra   

     5 c  _   seja  ensinável:  pronto a aprender ...   

      &se você cometer um erro, aprenda com ele:  não o  cometa mais.  Pv 28.13 

      Siga em frente (Fp 4. 13-14)   Descanse que’ todas as coisas cooperam ...’ Rm 8.28-29 

 

6-    MESMO EM TEMPOS DIFÍCEIS  

*Fique firme, buscando ouvir a Deus pela Palavra: gaste tempo lendo a Bíblia e orando!  

*Sendo sincero, Deus mostrará a direção dele :  Sl 25.8   >  Sl 37.23 

➢ ‘ Bom e reto é o Senhor; pelo que ensina o caminho aos  pecadores    

➢  ‘os passos do homem são dirigidos pelo Senhor;  

• ‘ como pode o homem entender o seu caminho?’  Pv 20.24   

 

7- CONFIE EM DEUS : haja o que houver : na vontade de Deus está a nossa paz                                                               
     ‘ Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti’    
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• >porque ele confia em Ti’   Isaías 26.3 

 

HÁ ALGUMA GARANTIA ?   só se  acertar o passo com  as passadas de Deus   

 

POR QUE A VONTADE DE DEUS NÃO É INSTANTÂNEA, FÁCIL E INDOLOR ?  

•   porque Deus não criou robôs e espera que, a cada passo,  

➢ haja uma decisão de nossa Vontade   de querer andar com Ele, no ritmo dEle .  

➢  Deus está mais interessado na ATITUDE  do seu coração, 

•  do que aquilo que você possa fazer  para Ele     pg 311  

➢ Ocupe-se em  conhecer a Deus, ser amigo de Deus  

• e Ele  lhe revelará Seus planos  

 

CHAVE  25     COMO  EU  GOSTARIA  DE  SER  LEMBRADO     

 

01- ele amou primeiro a Deus   

02- amou sua família, irmãos da igreja, amigos, o próximo!    

03- Doou-se... 

04- foi um encorajador 

05-  era perdoador 

06  era  cumpridor de sua palavra  

07- sua vida honrou a Deus     

08- sempre teve uma atitude positiva  

09- não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo 

10- foi  modelo a ser seguido   ( um referencial)  

11- contribuiu para a comunidade 

12-    consistentemente  ajudou  a  outros  

 

*O  QUE OS OUTROS   DIZEM  DE  VOCÊ  ? Mt 20.26         Mc 10. 46 

➢ antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva  

 

A IMPORTÂNCIA DAS COISAS SIMPLES DA VIDA : 

➢ Tempo perdido é irrecuperável    

Deus nos concede o dom da vida: façamos de tudo para torná-la significativa aos outros 

                                                        >  viva ( crie )  momentos a serem lembrados   
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➢ carpe diem = aproveite o dia ( viva esse dia de modo que valha a pena) 

   

HÁBITOS QUE AJUDAM  O DIA A SER BEM VIVIDO                                           pg 323 

*Bons hábitos são pequenas escolhas internalizadas que  passaram a fazer parte de nós  

 

1-  paranóico em fazer bem aos outros, RÁPIDO EM PERDOAR, POSITIVO,   

2-  otimista  grato  ( em tudo daí graças, 1 Ts 5.18?)  

3-  encorajador, espontâneo:  disponível para doar-se,   pronto a sorrir  

4-  estusiasmado:  como criança que descobre o  mundo, aprecie a vida    

5-  tenha   hobby’s  diversificados, procure  pessoas  para  ajudar   

RESPONDENDO ÀS ÚLTIMAS QUESTÕES DA VIDA :       João 15.16  

‘Eu vos escolhi e vos designei para que vades, deis fruto e vosso fruto permaneça’  
 

➔ que nenhuma coisa que Deus tinha para eu fazer, deixe de ser feita, e bem feita!   

Que seu alvo na vida seja ouvir:      ‘muito bem, servo bom e fiel’   Mt 25.21  

 

EPÍLOGO : 

SEU LEGADO É   TUDO O QUE  CADA   VIDA  DEIXA PARA TRÁS  ( queira, ou não)  

                     - MEMÓRIAS:  como cada pessoa  lembra de você  

                    -  SOUVENIRS:  o que damos / demos aos que nos cercaram  

                    -  TROFÉUS:   registros de nossas conquistas : diplomas, bens, etc...  

                    -  LEGADO:  o impacto que sua vida causou em outras vidas    

 

LEGADOS NEGATIVOS: ex: ROBOÃO  

                   - crer que caráter e integridade não são importantes  

                   -  ser orgulhoso, egoísta, ditador e maldoso  

                   - não ser humilde, nem ensinável, nem prestar contas a ninguém  

                   -  ser ávido por riquezas, fama e poder  

 

COMO SE PASSA UM LEGADO : 

 SIM...  deixe espaço para erros, encoraje em todas as áreas, 

            - ensine a pensar a longo prazo, treine para que confiem em Deus  

 

NÃO...   faça comparações entre eles  e você,  não espere perfeição,  

             não pressione para serem bem sucedidos,  não espere que sejam como você  
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Na prática,  deixar um legado é misto de equipar,  treinar, preparar   e   ser exemplo  

                  Viva de modo a deixar algo significativo, marcante,  para as futuras gerações.  

 

 

PALAVRA  FINAL  

A vida é difícil, mas quando aceita como ela é,   já não importa mais...   Pv 15.16-17                  

‘melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor  do que (muito) onde há inquietação’  

 ‘ melhor é prato de hortaliças com amor, do que boi cevado e com ele o ódio’  

 

O QUE VALE  ETERNAMENTE  É O RELACIONAMENTO PESSOAL COM CRISTO  

um dia, ‘todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor ‘ 

                                                                                                                     Fp 2.11 

➔ que nós nos preparemos para a Eternidade e preparemos outros  para esse dia 

 

QUESTÕES   PARA   REVISÃO 

 
 RÁPIDA  RETROSPECTIVA  PRÁTICA   

 

PARTE I   O COMEÇO DE TUDO 

 

Cap 01-  AMOR, onde tudo começa: 

  Atitudes cf 1 C0 13.4-7 > caráter de Cristo, Rm 8.28-29 

    *  amor a Deus, amor próprio e amor ao outros: qual o mais difícil a você ?  por que?  

    *  quais as formas práticas de amor que você acha mais difícil  de praticar ?  

    *  já experimentou a magnitude do amor de Deus por você? que impacto isso causou?  

    *  quais passos  práticos tem dado para que amor seja parte de seu legado?  

 

Cap 02- ESTAMOS  TODOS NO  MESMO PATAMAR 

    * você realmente acredita nisso? / * já viajou em países de cultura e língua diferentes? 

    * foi ensinado, ou cresceu em ambiente que crê nisso? como afetou você ?  

    * O que fará para que seu legado inclua tal importante verdade ?  

Cap 03 - CONTANDO  AOS  OUTROS  SOBRE SUA FÉ  
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* foi impactado pela ordem de Jesus ? 

    * Tem relacionamento pessoal com Cristo? 

    *  Como usa talentos e habilidades para testemunhar ?  

    *   Como testemunhar se tornou parte integrante de seu viver ?   

Cap 04 - JORNADA DA ORAÇÃO  

* o que é oração_ para você?  Você  ora regularmente?    

      * crê que Deus  ouve / responde suas orações ? Por que ? 

      *  quando a oração  tem mais significado sem sua vida ?  

       * Na prática, como junta a oração ao seu legado?    

PARTE II    ATITUDES CRISTÃS 

Cap 05 -  ATITUDE  _  é  O QUE FAZ A DIFERENÇA!      

* qual sua atitude característica  : positiva ou negativa ?   

*  o que faz você ver as coisas como vê ?  

*  se não gosta de  alguma áreas de sua vida: o que tem feito efetiva/ para mudar ? 

*   qual a melhor forma de passar atitude positiva os que vêm depois de você ?  

Cap 06-  ATITUDE DE GRATIDÃO  

 *  precisa ser cultivada  : como você o faz ?  

      * pelo quê  é mais grato, em sua vida ?  * que benefícios há ter atitude de gratidão ?  

 * você faz coisas pelas quais as pessoa são gratas ?  

      * como inclui  ambos: ser grato e despertar gratidão  em seu legado?   

Cap 07- ESPELHANDO AUTO IMAGEM  POSITIVA  

     *  como você se vê ?   * como chegou a isso?  

     * o que tem feito para mudar o que não  gosta em você ?  

     * como passa entusiasmo / encorajamento  aos que o cercam ?   

PARTE III   SENDO VERDADEIR CONSIGO MESMO 

 

Cap 08- ESCOLHAS CONSEQÜENTES _    

* conseqüência_ soa positivo ou negativo, para você ?    

* já sofreu conseqüências negativas  devido  escolhas de outra pessoa ?  

* o que você teria feito diferente?    

*  como costuma dizer SIM ao vantajoso, dizendo não  ao que não convém?  

*   que conseqüências quer  avisar aos outros, e que não he contaram ?  
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Cap 09- DISCIPLINA  

     * imprescindível  para ser bem sucedido em qualquer área da vida  

     *  que área de sua vida requer  mais disciplina?  * que fará para efetivá-la ?  

     *   onde aprendeu a disciplina que tem hoje?  * como pretende passar  tal qualidade? 

Cap 10 -  PESSOA DE PALAVRA  

* qual a diferença entre prometer falando / por escrito?  

  *  conhece alguém que cumpre absolutamente o que prometeu?  

  *  quais passos dá para assegurar que cumprirá suas promessas ?  Ponderar ... 

  *   sua palavra tem valor ?   

Cap 11- INTEGRIDADE  

  ‘avesso e direito’ absolutamente iguais =  ponto de cruz  

      * qual a base da integridade ?  *  Cite   5 benefícios da integridade  

      *  a pessoa que mais admira: é íntegra ?  *  como isso tem influenciado você ?  

      *   o que pode fazer para fortalecer seu alicerce de integridade?  

PARTE IV   MEU TRABALHO, MEU MINISTÉRIO 

 

Cap 12-  MEU TRABALHO, MEU MINISTÉRIO 

 Fazer  tudo como ao Senhor, não a homens ?  

* como administra FÉ e OBRAS?           * tem paz ao fazer o que Deus lhe capacitou? 
  
 *  se pudesse fazer qualquer outra coisa na vida : o que faria ?  
 
 *  por que não o faz agora ?  

Cap 13-   É TUDO DELE POR DIREITO DE CRIAÇAO 

 
       *  somos mordomos, não proprietários : como essa a firmação lhe afeta?  

       *  a única afirmação de Deus em ‘provai-me nisso ‘ é no dízimo,  Ml 3.8-10   
       *  em que área tem mais dificuldade no fato de ser ‘mordomo’?  
       * o que tem feito para sanar tal dificuldade ?  
       *   como inclui mordomia em  seu legado?         

Cap 14-   MULTIPLICAÇÃO   

 é o que se espera do que  lhe foi confiado 

       * como tem feito para multiplicar o que recebeu de Deus? 

       * em quais áreas tem mais dificuldade?   * o que faz para sanar isso?  

       *  qual a função dos outros em seu processo de multiplicação?  

       * quais d e seus talentos e dons tem mudado para situação estável e permanente?        
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      * é esse seu alvo ?  

Cap 15 -  VERDADEIRA FUNÇÃO DO EMPREGADOR : servir  

  *   como um empregador pode servir  seus funcionários  ? 

  *  você já teve patrão com coração de servo? Qual o efeito nos funcionários?     

        *   como ele impressionou sua vida  e  seu modo de trabalhar?  

        *  COMO EMPREGADOR: QUAL SUA DIFICULDADE EM AGIR COMO SERVO? 

        *   Como incorporar esse princípio ao se legado?  Mt 20.26    Não será assim entre vós; 
antes,  quem  entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos [sirva];  

 

PARTE   V    PONDO A  VIDA EM ORDEM  

 

Cap 16-  FILOSOFIA DE VIDA  

 todos A temos  mesmo que inconscientemente:Qual  a sua?   

*ESCREVA  seus valores : como gasta seu  TEMPO  e seu DINHEIRO  

      *  como esse seu jeito de viver impacta os que o cercam ?   

      *   em que você baseia sua filosofia de vida: BONS exemplos, más experiências...   
      *   qual  é o item mais importante em sua filosofa de vida:  onde gasta  MAIS ...?  

      *   essa sua filosofia de vida pode impactar positivamente as pessoas que o cercam?  

 

Cap17- A IMPORTÂNCIA DE POR PRIORIDADES EM DEVIDA ORDEM... 
 *  escreva suas prioridades em ordem decrescente:  vive de acordo com o importnte? 

      *  qual coisa  considera importante mas que não consegue priorizar ?  
      *   o que tem feito para  ordenar  devidamente sua vida com seus conceitos ? 

      *   quais suas  prioridades causam mais impacto nos que o cercam?   

 

Cap 18-   TORNANDO SONHOS EM REALIDADES  

 *  você costuma transformar seus sonhos em ALVOS  a serem alcançados?  

 *   SIM ?  COMO?       NÂO? _ POR  QUE ??? quais são os empecilhos ?    

 *   por que não é comum estipular alvos ?  

 *    percebe que só se chega aonde  nossas atividades e atitudes nos levam?  

 *   Por que  a vida : nossa razão de existir é vivida de modo tão aleatório?  

 *   alguém que conheça foi exemplo positivo nesse sentido? como o seguiu ?  

PARTE VI      VIVENDO EM PLENITUDE   

 

Cap 19-  PERDÃO  ! PERDÃO !  abrir mão do direito de ficar com raiva   
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        *  você cresceu cercado por pessoas perdoadoras ou rancorosas?  

       * qual exemplo seguiu ? 

       * esse seu jeito o faz  feliz ?  Melhora seu relacionamento com os outros? 

       *  a quem é mais difícil  perdoar: os outros a si mesmo ou a Deus ?  

       *  como sua atitude ( perdoadora, ou não)  impacta os que o cercam ? 

       * você já aceitou o perdão de Deus quanto aos seus pecados?  

Cap 20- AGUARDE, ANTES DE SE PREOCUPAR : obtenha mais dados, ore !   

        *  quais são seus motivos de preocupação?   Por que?  

        * o que tem feito de prático, e efetivo  para PREVENIR  tais   situações ?  

        *  preocupar-se tem resolvido ou   complicado seus problemas ?  

        *  o que a Bíblia diz sobre andar ansioso?  Fp  4. 6???            Sl  55.22?   

        * preocupa-se  com  atitudes de outros,que você não pode  mudar ?  

        *  como pensa resolver isso, conscientizando a pessoa dessa dificuldade? 

        *  qual a diferença entre buscar soluções e se preocupar sobre um assunto? 

        *  sabe diferenciar  reflexões válidas, com preocupações inúteis ?  

Cap 21-  SENSO DE HUMOR   

          Ler piadas de Seleções ajuda a desenvolver senso de humor   

         * você leva sua vida muito a  sério ?   Por que ?  

         *  o que impede você de ‘pegar leve’ nas situações não tão relevantes ?  
         *   crê que RIR É MELHOR REMÉDIO _ quando nada se pode fazer ?  

         *   qual a diferença entre senso de humor e ironia / sarcasmo?  

         *   quanta importância você dá a si mesmo, nas pequenas coisas da vida ?  

         *    sabe como é importante a encarar a vida com bom humor ? 

PARTE V I I                    O MAIOR LEGADO DE TODOS  

 

Chave  22-   CONHECER   A   DEUS             

         * Quem gastou tempo para ensiná-lo sobre Deus ?   

         *  você realmente conhece a Deus ?  o só SABE  a respeito Dele  ?    

☺  como Jó   ‘eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos Te vêem’  Jó  42.5 

• o que faz do conhecer a Deus o legado mais importante?  

➔Como capacitará seus discípulos a conhecer a Deus melhor do que você conhece?  

Chave  23       ANDANDO COM CRISTO    

          * o que significa morrer para si mesmo ?  

          * como isso se aplica no caminhar com Cristo?  
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* por que Deus deseja relacionamento mais  íntimo do que rei / servo _pastor/ ovelha?  

* o que quer dizer: salvo pela graça mas vive pelas obras ? aplica-se a você?  

         *  COMO seu legado inclui as verdades libertadoras  da graça de Cristo?  

Chave  24-  DESCOBRINDO A VONTADE DE Deus PARA SUA VIDA   

         *  o que( qual área? )  é mais difícil para as pessoas saber a vontade de Deus?  

         *  como você descobre a vontade de Deus para sua vida ?  

         * qual a diferença entre Jesus Salvador  e  Jesus Senhor de sua vida ?  

         * o que Jesus é para você; Salvador, Senhor, ambos, ou nenhuma dessas opções? 

         * como você torna prático o conhecer a vontade de Deus no seu legado?  

Cap 25 -  COMO EU GOSTARIA DE SER LEMBRADO ?    

          *  O QUE GOSTARIA QUE ESTIVESSE ESCRITO EM SEU EPITÁFIO ?  

          *  há coisas em sua história que gostaria que fosse diferente?  

          *  como gostaria que fosse?  *   tem um plano para mudar  ? 

          *  por que não começa HOJE ?  

          *  qual seu segredo(?)  para o hábito de viver  o adágio ‘ APROVEITE O DIA’ ’  

          *  se NÃO, COMO pode fazer desse  adágio um modo de seu  viver  ?   

          *   COMO QUER SER LEMBRADO?  

SOBRE O  AUTOR  PAUL   J   MEYER :  agente de seguros de 1948 a 57  

Aos 27 anos já possuía fortuna pessoal de um milhão de dólares Em 58-59  gerente de 
vendas  na WORD,INC _ TEXAS  aumentou   1.500% seu patrimônio  

Em  1960, afinal, deslanchou no negócio de seus sonhos: 

  MOTIVAÇÃO PARA O SUCESSO: 4 Empresas + 24 cursos e programas de ajuda a 
desenvolver ao máximo seu potencial + 30 companhias mundiais + 5  FUNDAÇÕES  de 
caridade e incentivo ao estudo / educação  + 12 derivadas   pg 342,  349  Aposentou-se 
oficialmente aos 70 anos mas diz que  

                MANTÉM SEU ALVO DE VIDA DE FAZER O BEM enquanto lhe for possível  ☺ 

     A família Meyer possui e gerencia  30 outras companhias pelo mundo que incluem 
construção comercial, corrida de carros, agricultura informática, editora e outras... 

 

Paul J Meyer ajudou a criar cinco fundações de caridade para promover a educação e ajudar 
jovens , ex: Passport to Sucess  que anualmente promove educação superior para mais de    
MIL  jovens  

Mais DOZE instituições de atuação mundial derivadas do trabalho de Meyer,  pg 349 

                                                                                                                             pg 342  

  Aposentou-se oficialmente aos 70 anos mas diz que  

MANTÉM SEU ALVO DE VIDA DE FAZER O BEM enquanto lhe for possível.   

FIM                                          
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