
DEUS NÃO PENSA COMO VOCÊ!
mas ele pensa em você o tempo todo!



OS CEGOS E O ELEFANTE
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Achamos que sabemos como Deus pensa e como ele é. 

Somos os cegos pegando no elefante.  

Limitamos quem Deus é ao nosso pouco relacionamento 
com Ele. 

Jesus é quem nos revela quem realmente Deus é. 

Se não gastamos tempo com Jesus, não podemos conhecê-
lo realmente como Ele quer ser conhecido: O PAI.



NA SEMANA PASSADA:

• Como Deus nos vê 

• Como nós nos vemos 

• Como nós vemos os outros
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DEUS VÊ DE MODO DIFERENTE,  
PORQUE ELE PENSA DE MODO DIFERENTE



“Meus pensamentos são muito diferentes dos seus”, diz o 
SENHOR, “e meus caminhos vão muito além de seus caminhos.  

Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos 
são mais altos que seus caminhos,  e meus pensamentos, mais altos 

que seus pensamentos. -  Isaías 55:8-9

pensamentos caminhos, escolhas



DEUS JÁ PENSAVA EM VOCÊ  
DESDE A BARRIGA DA MAMÃE

Salmo 139 

11 Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. 

15 Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era 
tecido na escuridão. 

16 Tu me viste quando eu ainda estava no ventre; cada dia de minha vida estava 
registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles 
existia. 

17 Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus; é impossível 
enumerá-los!
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SÓ DEUS SABE QUEM VOCÊ VAI SER TORNAR!

• Jesus para Natanael: “.. eis aí um verdadeiro israelita em quem não há 
falsidade”. -  

• O anjo de Deus para Gideão: “O Senhor está com você, poderoso guerreiro”. - 
Juízes 6 

• O Senhor para Jeremias: "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de 
você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações”. - Jr 1:5 

• Samuel para Saul: "E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão 
a você e a toda a família de seu pai?” - 1Sm 9:
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pensamentos bem mais 

ELEVADOS  

do que os seus



DIFERENÇAS ENTRE 

O QUE EU PENSO  

E O QUE 

DEUS PENSA



SOBRE A RECUPERAÇÃO DE UM 
FRACASSO OU PROBLEMA GRAVE
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PENSANDO COMO HOMEM PENSANDO COMO DEUS

Eu dependo de minhas forças Eu dependo da misericórdia de Deus

Tenho que começar do zero e vai 
demorar muito mais

Deus é bom e ele VAI ME RESTITUIR 
aquilo que perdi

Foco no que eu posso fazer Foco no que Deus pode fazer



QUANDO HÁ ARREPENDIMENTO, HÁ RESTITUIÇÃO

• Joel 2: o povo se arrepende e Deus restitui a PROSPERIDADE e 
o TEMPO PERDIDO — eles se tornariam prósperos como se 
nunca tivessem passado por este tempo de perda. 

• Lucas 15: o filho pródigo — após o arrependimento o Pai 
restitui ao filho sua posição de honra e o abençoa; ele tem uma 
chance de começar de onde estava.
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DEUS PENSA DIFERENTE: ELE NÃO OPERA 
PELO MERECIMENTO MAS PELA GRAÇA. 

A COMPETÊNCIA DO HOMEM NÃO 
IMPRESSIONA A DEUS, MAS SIM O 

QUEBRANTAMENTO!
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O QUE FAZ UMA PESSOA QUEBRANTADA 
COM UMA RESTITUIÇÃO DE DEUS? 

Será que o filho gostaria de repetir tudo 
de novo, e acabar de novo no chiqueiro?
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Se acatarem a minha repreensão, 

eu lhes darei um espírito de sabedoria 

e lhes revelarei os meus 
pensamentos. - Pv 1:23 



SOBRE PROSPERIDADE 
FINANCEIRA, MINISTERIAL, ETC.
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PENSANDO COMO HOMEM PENSANDO COMO DEUS

Deus abençoa meu esforço, dedicação 
e seriedade Deus me abençoa porque sou fiel

Deus, por favor abençoe meus planos, 
meu ministério, minhas idéias

Revela-me tua vontade, teus planos, 
pois quero te obedecer, mesmo que 

seja algo simples



A PROSPERIDADE ESTÁ LIGADA À 
MOTIVAÇÃO DO CORAÇÃO. 

Não é o que você deseja, mas POR QUÊ 
você deseja. 
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Provérbios 15:27  O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua 
casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá.  

Provérbios 10:2 (NVT) As riquezas de origem desonesta não têm valor 
duradouro, mas uma vida justa livra da morte.  

Provérbios 13:11 (NVT) O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba; 
a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo.  
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Lucas 19:8 Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: 
“Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos 
pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei 
quatro vezes mais”. 

Lucas 19:9-10 Jesus lhe disse: “Hoje houve salvação nesta 
casa! Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o 
Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”.
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COMO DEUS PROSPERA? 

Quem é fiel no pouco, será fiel no 
muito!
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PARÁBOLA DOS TALENTOS E DAS MINAS

• Lucas 19:11-27 - as 10 minas 

• Por ser confiável no pouco, GOVERNE SOBRE 10, 5 cidades… 

• Mateus 25:14 - 30 - os talentos 

• ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei 
sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’
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Lucas 16:10-13  
10 “Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas 
grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o 
serão nas maiores.  

11 E, se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste 
mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza?  

12 E, se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes 
confiaria o que é de vocês? 
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DEUS AMA A PROSPERIDADE DE SEUS 
FILHOS, EM TODAS AS ÁREAS 

Para receber a prosperidade de Deus, 
tem que pensar como Deus pensa. 
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Não imitem o comportamento e os costumes 
deste mundo, mas deixem que Deus os 

transforme por meio de uma mudança em seu 
modo de pensar, a fim de que experimentem a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus 
para vocês. - Rm 12:2

 23


