
HÁ MUITO MAIS!
por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar 

infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. - 
Efésios 4:20
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Reclamam… 

Resmungam… 
Sempre insatisfeitos…



1 Pedro 2:9-10 (NVT)  

9 Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, 
nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês 
podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que 

os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 

10 “Antes vocês não tinham identidade como povo, 
agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido 
misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus.”



VOCÊ ACREDITA QUE…

Deus é bom? 

Deus ama você? 

Deus é fiel (cumpre o que promete)?  

Deus tem um futuro maravilhoso para você?
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MENTALIDADES 
MANEIRAS DE PENSAR 

FORMAS DE ENCARAR A VIDA
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1 - MENTALIDADE DE ESCRAVO
• Eu posso fazer o que eu quero — sou dono do meu nariz 

• Escravo de seus próprios desejos egoístas - vive para si mesmo 

• Vive de maneira independente de Deus 

• Não alcança satisfação no que faz 

• Não encontra paz e descanso  

• Mente obscurecida - não tem clareza no entendimento 

• Coração endurecido - dores, ressentimentos, emoções destrutivas
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1 - MENTALIDADE DE ESCRAVO

João 8:34-36 (NVT)  

34 Jesus respondeu: “Eu lhes digo a verdade: todo o que 
peca é escravo do pecado.  

35 O escravo não é membro permanente da família, mas o 
filho faz parte da família, para sempre.  

36 Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato.
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2 - MENTALIDADE DE EMPREGADO
• O que eu tenho é devido ao meu esforço 

• Crítico dos outros, cheio de justiça própria 

• Enxerga Deus como julgador, exigente e que faz barganhas — se eu fizer 
isso, Deus fará aquilo 

• Tem que fazer por MERECER — procura merecer o favor e a graça de Deus 

• Preocupa-se muito em agradar os outros, ter reconhecimento 

• Vive para provar o seu valor e mostrar faz por merecer 

• Compara-se com os outros o tempo todo
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2 - MENTALIDADE DE EMPREGADO
Lucas 15:18-19 (NVT) 18 Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei 
contra o céu e contra o senhor, 19 e não sou mais digno de ser chamado seu 
filho. Por favor, trate-me como seu empregado’. 

Lucas 15:28-30 (NVT) 28 “O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai 
saiu e insistiu com o filho, 29 mas ele respondeu: ‘Todos esses anos, tenho 
trabalhado como um escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer às 
suas ordens. E o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar 
com meus amigos. 30 Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar 
o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando o novilho!’.
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3 - MENTALIDADE DE FILHO
Gálatas 3:26 (NVT) 26 Pois todos vocês são filhos de Deus por meio 

da fé em Cristo Jesus. 

Romanos 8:15-17 (NVT) 15 Pois vocês não receberam um espírito que os 
torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os 
adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos “Aba, Pai”, 
16 pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de 

Deus. 17 Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, 
co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, 
participaremos também de sua glória.
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3 - MENTALIDADE DE FILHO

• Reconhecem que tem um Pai que os ama, que é bom e fiel 

• Tem a alegria de pertencer à família de Deus e ter o Espírito de Deus 

• Sabe que nada vai faltar, porque o Pai suprirá tudo o que precisam - 
não vivem ansiosos 

• Sabe que o Pai sempre ouve suas orações — porque é filho, e por 
causa do sacrifício de Cristo Jesus tem acesso à Deus 

• Tem fé, crê nas promessas de Deus, é um ABENÇOADO
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4 - MENTALIDADE DE PRÍNCIPE

• Sou filho de Deus, sou filho do Rei, sou um príncipe 

• Tenho autoridade do REI para fazer a SUA VONTADE 

• Não tenho apenas um LUGAR no reino, tenho que LUTAR por este reino 

• Poder e autoridade sobre toda a força do inimigo 

• Poder para trazer o reino dos céus para a terra — assim na terra como no céu 

• O inimigo foi vencido — mas temos que tomar posse da terra e LIBERTAR E 
ABENÇOAR AS PESSOAS que estão no reino das trevas
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ESCRAVO 
EMPREGADO 

FILHO 
PRÍNCIPE 

De que maneira você tem vivido?



HÁ MUITO MAIS!


