
PENSANDO COMO DEUS PENSA

Deus não pensa como você, 
mas ele pensa em você o 
tempo todo!
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“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



Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: 
ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e 

atingirá o propósito para o qual a enviei. - Isaías 55:11 (NVI-PT) 

pensamentos  
de Deus

Escolher obedecer  
à Palavra de Deus

Justiça, Paz e 
Alegria



Qual a relação entre 

PENSAMENTOS, SENTIMENTOS, 
PALAVRAS E AÇÕES?
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PENSAR
PENSAMOS ERRADO, SENTIMOS ERRADO, FALAMOS ERRADO

SENTIR FALAR  
E AGIR

PENSAMOS COMO DEUS PENSA, SENTIMOS O QUE DEUS SENTE, FALAMOS O QUE DEUS FALA



VOCÊ ACREDITA  

QUE DEUS TEM  

O MELHOR PARA VOCÊ?



Você experimenta o melhor de Deus 
Pai aprendendo a pensar como Ele 

pensa. - Rm 12:2

Você quer apenas CONHECER o melhor 
ou quer EXPERIMENTAR o melhor?



COMO EXPERIMENTAR O MELHOR?

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. - Romanos 12:2 (NVT)
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1  
Deus não mudou sua maneira de 

pensar e agir do AT para o NT

MUDANDO A FORMA DE PENSAR



NO N.T. JESUS NOS REVELA  
DEUS COMO PAI

• Jesus nos libertou do poder do pecado, nos fez filhos de Deus e nos deu seu Espírito 
Santo para estarmos sempre com Ele. 
• Jesus revela o pai: Quem vê a mim, vê o Pai. - Jo 14:9 

• Jesus veio cumprir a lei. - Mt 5:17-18 

• O testamento só tem validade após a morte do testador 

• No A.T. —> o sangue de animais  

• No N.T. —> o sangue do cordeiro de Deus, o próprio Jesus, que tira o pecado do 
mundo
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“O NOVO EXPLICA O VELHO, E O VELHO 
ESTÁ CONTIDO NO NOVO.”

Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha 
pecado, para que nele nos tornássemos justiça de 
Deus.  - 2 Coríntios 5:21
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Deus não mudou sua maneira de pensar 
do A.T. para o N.T. 

A humanidade é que recebeu, pela 
graça de Jesus,  uma revelação maior de 

quem Deus é e como Ele pensa.



2  
O Espírito Santo não me controla,  

ele me ensina, encoraja e guia.

MUDANDO A FORMA DE PENSAR



DEUS, CONTROLE MINHA VIDA!

•Não adianta pedir para o Espírito Santo controlar você.  

•Deus não quer controlar ninguém!  

•Ele quer libertar as pessoas para que elas escolham por si 
mesmas amá-lo e obedecê-lo!

 14

modo humano de pensar:

modo divino (bíblico) de pensar:
DEUS, EU ME RENDO A TI. EU ESCOLHO FAZER A TUA VONTADE!



5 SENHOR, meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas, e teus planos para 
nós são tantos que não se pode contá-los; não há ninguém igual a ti.  
Se eu tentasse relatar todos os teus feitos,  jamais chegaria ao fim.  

6 Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios;  agora que me fizeste ouvir, 
compreendo:  tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado.  

7 Então eu disse: “Aqui estou,  conforme está escrito a meu respeito no livro.  
8 Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu 
coração”. 

Salmos 40:5-8 (NVT) 



31 “Está chegando o dia”, diz o SENHOR, “em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de 
Judá. 32 Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os 
tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a 
aliança”, diz o SENHOR.  

33 “E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias”, diz o SENHOR. 
“Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o 
meu povo.  

34 E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: ‘Você precisa conhecer o 
SENHOR’. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão”, diz o 
SENHOR. “E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados.”   

 Jeremias 31:31-34 (NVT) 



O ESPÍRITO SANTO É CONSELHEIRO,  
NÃO CONTROLADOR

Mas quando o Pai enviar o Encorajador *, o Espírito Santo, como meu representante, ele 
lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. 

“Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um 
presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. 

João 14:26-27 

* Parakletos - traduzido por Consolador, Conselheiro, Encorajador, Ajudador 

Convocado a ajudar alguém, intercessor, que pleiteia a causa diante do juiz, ajudador, que 
ensina a verdade, assistente, aquele que GUIA. 
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3 
O melhor de Deus Pai, para você está 

nesta terra, e não apenas no céu. - Rm 5.17

MUDANDO A FORMA DE PENSAR



A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de 
um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de 
Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem 
reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus 
Cristo. - Rm 5:17
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1 O SENHOR é meu pastor,  e nada me faltará. 
2 Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. 
3 Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça; assim, ele honra o seu 
nome. 
4 Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao 
meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. 
5 Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça 
com óleo; meu cálice transborda. 
6 Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e 
viverei na casa do SENHOR para sempre. 

Salmo 23 (NVT)

 20



4 

O melhor de Deus Pai para você não está no 
seu passado, mas no seu futuro. - Jr 29:11-13

MUDANDO A FORMA DE PENSAR



11 Porque eu sei os planos que tenho para vocês”, diz o 
SENHOR. “São planos de bem, e não de mal, para lhes 
dar o futuro pelo qual anseiam.  

12 Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em 
oração, eu os ouvirei.  

13 Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. 

Jeremias 29:11-13
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COMO IR PARA A FRENTE 
OLHANDO SEMPRE PARA TRÁS?



DECISÃO É ALGO QUE SE 
FAZ NO TEMPO PRESENTE !24

O fracasso é geralmente o resultado de pensamentos e decisões 
erradas, tomadas repetidas vezes.-  Jim Rohn



O MELHOR DE DEUS NÃO ESTÁ NO SEU PASSADO!
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