
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito 
fruto; e assim serão meus discípulos. - JOÃO 15:8

A VONTADE DE DEUS…  
e os VENENOS que atacam  

nosso coração 



A vontade de Deus é que você dê 
muitos frutos!

Se vocês permanecerem em mim, e as minhas 
palavras permanecerem em vocês, pedirão o que 
quiserem, e lhes será concedido.  

Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito 
fruto; e assim serão meus discípulos.  

João 15:7-8
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Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para 
irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de 
que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu 
nome.  

Este é o meu mandamento: amem-se uns aos 
outros. 

João 15:16-17
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Não confunda dons com frutos. 

Uma pessoa pode até ter dons, 
mas não ter frutos. 
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Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 
próprio.  

Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo 
Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os 
seus desejos. 

Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. 

Gl 5:22-25
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Árvore bem 
plantada
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Árvore saudável produz 
muitos frutos
•Bem enraizada 
•Solo bom 
•Água e sol
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Se somos árvores, nossa raiz é o 
CORAÇÃO

Guarda o teu coracão.. Pv 4:23 
A boca fala do que está cheio o coração - 
Mt 6:45 
Pois com o coração se crê para justiça, e 
com a boca se confessa para salvação. - Rm 
10:10 
Do seu interior fluirão rios de águas vivas  
- Jo 7:38
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VENENO 1:  
A DÚVIDA
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O VENENO DA DÚVIDA

•Duvidar do amor de Deus  

•Duvidar do amor das pessoas 

•Duvidar da Palavra de Deus 

•Se Deus realmente amasse você…

10

A dúvida tem como alvo o coração,  
porque a FÉ habita no coração.



O VENENO DA DÚVIDA

•A fé é uma experiência 
RELACIONAL, e não 
INTELECTUAL 

•A fé se baseia na CONFIANÇA 
absoluta em Deus Pai, em seu 
amor e em sua Palavra. 

•A fé se apoia no caráter de Deus
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Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, 
que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será 
concedida.  

Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida 
é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.  

Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, 
pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. 

Tiago 1:5-8
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Quando a dúvida aumenta, surgem a 
ansiedade e o medo. 

Quando começamos a duvidar de Deus, de sua 
Palavra, de seu caráter, a  ANSIEDADE E O MEDO 

TOMAM CONTA DO CORAÇÃO! 

VER 1 PE 5:6-11
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VENENO 2:  
A OFENSA
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A ofensa se esconde no coração
•Ela não fica na mente - até achamos que “tá tudo bem”. 

•Ela está ligada: 

•relacionamentos 

•sentimentos 

•identidade
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A dúvida e a pergunta de João Batista
20 Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: “João Batista nos enviou 
para te perguntarmos: ‘És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar 
algum outro?’ ”  

21 Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves 
e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. 22 Então 
ele respondeu aos mensageiros: “Voltem e anunciem a João o que vocês 
viram e ouviram: os cegos vêem, os aleijados andam, os leprosos são 
purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas 
são pregadas aos pobres;  

23 e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa”.
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Não deixe que suas dúvidas 
se transformem em ofensas e 

te separem de Deus e dos 
seus irmãos.



Dúvida, ofensa, raiz 
de amargura!



O ofendido é alguém que sempre 
acha que está com a razão. Ele tem 

dificuldade em se humilhar, porque o 
orgulho é o combustível da ofensa. 



O que acontece com o ofendido?
•Deixa de dar frutos.   

•Acredita que todos estão contra ele.   

•Deixa de ser uma pessoa ensinável.   

•Se isola e procura somente seus próprios interesse 

•É facilmente enganado pelo inimigo.   

•Não é aperfeiçoado em seu caráter,  

•Deixa de andar na luz.  
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ACOLHER UMA OFENSA NOS 
IMPEDE DE VER AS NOSSAS 

PRÓPRIAS FALHAS DE CARÁTER 
PORQUE TRANSFERIMOS A CULPA 

PARA OUTRA PESSOA.

John Bevere 
 do livro “A isca de Satanás”



OS ANTÍDOTOS
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QUAL O ANTÍDOTO PARA O 
VENENO DA DÚVIDA?

A FÉ!
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ONDE ENCONTRAMOS A FÉ?

•COMUNHÃO COM O ESPÍRITO SANTO - oração 

•COMUNHÃO COM OS IRMÃOS — a célula, o 
discipulado 

•COMUNHÃO COM A PALAVRA — ouvir, ler, 
meditar, ensinar
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QUAL O ANTÍDOTO PARA O 
VENENO DA OFENSA?

O PERDÃO!
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(do íntimo)



Perdoar não é uma opção para um 
cristão.

•Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o 
Pai celestial também lhes perdoará. Mas se não 
perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não 
lhes perdoará as ofensas. - Mt 6:14-15
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Perdoar não é uma opção para um 
cristão - Mateus 18

•32 “Então o senhor chamou o servo e disse: ‘Servo mau, 
cancelei toda a sua dívida porque você me implorou.  

•33 Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo 
como eu tive de você?’ 34 Irado, seu senhor entregou-o 
aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. 

•35 “Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada 
um de vocês não perdoar de coração a seu irmão”.
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DEUS QUER QUE VOCÊ DÊ MUITO 
FRUTO 

CUIDE DO SEU CORAÇÃO! 

NÃO DEIXE DÚVIDA OU OFENSA 
PERMANECEREM AÍ!


