
COMO EU ME VEJO 
E  

COMO DEUS ME VÊ



“... Pois assim como o homem  

pensa no seu coração,  

assim ele é… ”  

Pv 23:7  



AS LENTES PELAS QUAIS VEMOS A 
NÓS MESMOS

A lente do passado 
A lente das oportunidades 
A lente da família
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O homem sem Deus possui uma imagem distorcida de si mesmo.



COISAS NEGATIVAS QUE PENSAMOS 
E FALAMOS

• Eu não aprendo nada. 
• Olha!!! para mim, não tem mais jeito. 
• Eu jamais vou ser feliz.  
• Toda vez que eu sonho o que tenho é pesadelo. 
• Nasci pobre  estou vivendo como pobre e vou morrer pobre. 
• Olho como sou feio (a) gordo baixo magro. 
• Pão de pobre sempre cai com a manteiga virada para baixo.  
• Minha família é uma desgraça.
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COISAS ERRADAS QUE PENSAMOS E 
FALAMOS

• Sou burro mesmo. 
• Vou morrer logo. 
• Nunca vou ter nada nesta vida. 
• Deus não se importa comigo. 
• Deus gosta mais das outras pessoas do que de mim. 
• Para mim sempre dá tudo errado, mesmo!!! 
• “Quanto mais eu rezo mais assombração me aparece”
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COISAS ERRADAS QUE PENSAMOS E 
FALAMOS

• Eu nasci para ser cabeça..  (mas trata todo mundo como cauda) 
• Eu sou melhor que todo mundo 
• Se eu tivesse feito, teria dado certo 
• O que importa é ter e não ser 
• Não estou nem ai com o que pensam de mim 
• Melhor que eu apenas eu mesmo
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A TEIA DA COMPARAÇÃO

Quanto mais tento parecer 
ou fazer igual aos outros, 
menos me pareço com  
quem Deus me chamou 
para ser e  fazer.
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A comparação é injusta, porque ela sempre faz  você se 
achar pior ou melhor do que as pessoas.



COMPARAÇÃO QUE LEVA À DERROTA 
Números 13

Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque! Perto deles, nos sentimos 
como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles”. - Nm 13:33 

Mas os homens que tinham ido com ele disseram: “Não podemos atacar 
aquele povo; é mais forte do que nós”. E espalharam entre os israelitas um 
relatório negativo acerca daquela terra. - Nm 13:31-32  

• VER - Vimos ali os descendentes dos gigantes (v.28) 
• SENTIR - nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos 
• FALAR - Não podemos… eles são mais fortes do que nós
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VOCÊ CHEGOU A USAR ESTAS 
COISAS?
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O OPOSTO DE UM NEGATIVO É UMA 
REVELAÇÃO

A REVELAÇÃO É SEMPRE UMA IMAGEM 
POSITIVA! 

Mas… na maioria das vezes estamos sempre 
enxergando o negativo
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•

DEUS ODEIA A BOCA PERVERSA

Temer o Senhor é odiar o mal; odeio o orgulho e a arrogância, 

o mau comportamento e o falar perverso. - Pv 8:13 (NVI-PT) 

• Perverso = do latim PERVERSUS, voltado para o outro lado 
(para o que é mau) 

• Falar perverso é falar o REVERSO do que deveria estar falando.
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•

“NÃO É NECESSÁRIO NENHUMA UNÇÃO PARA 
PERCEBER O QUE EXISTE  

DE ERRADO NA VIDA DE ALGUÉM.  
FALE ALGO NOVO!  

VEJA O OURO NOS OUTROS E FALE PARA  
ELES A RESPEITO DISSO.” 

PHIL ELSTON 
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COMO DEUS NOS VÊ

Filipe encontrou Natanael e lhe disse: “Achamos aquele sobre quem Moisés 
escreveu na Lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de 
Nazaré, filho de José”. 
Perguntou Natanael: “Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?” 
Disse Filipe: “Venha e veja”. 
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: “Aí está um verdadeiro israelita, 
em quem não há falsidade”.  

João 1:45-47
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A BÍBLIA REVELA NOSSA IDENTIDADE

• Nós temos a mente de Cristo - 1 Co 2:16 
• Nós fomos abençoados com todas as bençãos espirituais nas 

regiões celestiais - Ef 1:3 
• Ressuscitados com Cristo, assentados nos lugares celestiais - Ef 2:6 
• Preciso deixar minha mente ser renovada - Rm 12:1-2 
• Preciso pensar nas coisas do alto - Cl 3:1-4 
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VOCÊ NÃO É QUALQUER 
PESSOA!



COMO DEUS NOS VÊ - AP 19:6-10
6 Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o 
som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões: “Aleluia! Porque o Senhor, nosso 
Deus, o Todo-poderoso, reina. 7 Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a 
hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. 
8 Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco”. Porque o linho fino representa os atos 
justos do povo santo. 
9 E o anjo me disse: “Escreva isto: Felizes os que são convidados para o banquete de casamento 
do Cordeiro”. E acrescentou: “Essas são as palavras verdadeiras de Deus”. 
10 Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: “Não faça isso! Sou um servo, como 
você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o 
testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas”.
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O QUE ACONTECERIA SE 
COMEÇÁSSEMOS A TRATAR 

TODAS AS PESSOAS DE ACORDO 
COM A REAL IDENTIDADE 
DELAS, DADA POR DEUS?



A REVELAÇÃO NOS 
CAPACITA  A VER 

TODOS AO NOSSO 
REDOR COMO 

VENCEDORES E 
VALIOSOS


