
PENSANDO COMO DEUS PENSA

Deus não pensa como você, 
mas ele pensa em você o 
tempo todo!
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QUANTOS LADOS TEM UMA BOLA?

[  ]  Nenhum 

[  ]  Um 

[  ]  Dois 

[  ]  Três 

[  ]  Depende do tamanho 
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QUANTOS LADOS TEM UMA BOLA?

[X]  Dois 

Lado de dentro 

Lado de fora



NÓS TAMBÉM TEMOS DOIS LADOS

Por isso, não desanimamos; pelo 
contrário, mesmo que o nosso 
homem exterior se corrompa (está 
morrendo), contudo, o nosso 
homem interior se renova de dia 
em dia. - 2 Co 4:16 



O HOMEM EXTERIOR E O HOMEM INTERIOR

O homem interior é o nosso 
espírito e a nossa alma. 

O homem interior é a 
habitação do Espírito Santo.



O homem interior se reflete no homem 
exterior 

PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E AÇÕES
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PENSAR
PENSAMOS ERRADO, SENTIMOS ERRADO, AGIMOS ERRADO

SENTIR AGIR

PENSAR COMO O SENHOR PENSA, SENTIR COMO ELE SENTE, AGIR COMO ELE AGE



SE VOCÊ QUER EXPERIMENTAR O QUE 
NUNCA EXPERIMENTOU ANTES, TEM 

QUE MUDAR SUA MANEIRA DE PENSAR.  
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PARA EXPERIMENTAR O MELHOR PRECISO 
APRENDER A PENSAR DE MODO DIFERENTE

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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PARA MUDAR O COMPORTAMENTO (EXTERIOR) 
PRECISO MUDAR O QUE PENSO (INTERIOR)

• NÓS FUNCIONAMOS DE DENTRO PARA FORA! 

• SE QUISER MUDAR O EXTERIOR TEM QUE 
TRANSFORMAR O INTERIOR 

• Por isso é que o reino de Deus não é visível — “ele está 
dentro de vós” - como disse Jesus
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A religião tenta mudar a pessoa de fora para 
dentro - legalismo, regras, manipulação. 

O cristianismo muda a pessoa de dentro para fora: 
novo nascimento, Espírito Santo, transformação. 

MUDANDO A FORMA DE PENSAR



INTERIOR —> QUEM EU SOU 
EXTERIOR —> O QUE EU FAÇO 

o exterior é reflexo do interior 
não é possível uma mudança real e permanente 

no exterior antes uma mudança radical no 
interior



INTERIOR —> PRINCÍPIOS E VALORES 

EXTERIOR —> PRIORIDADES E PRÁTICAS 



João 4:14  
mas quem bebe da água que eu 
dou nunca mais terá sede. Ela se 
torna uma fonte que brota dentro 
dele e lhe dá a vida eterna”.



João 7:37-39 

37 No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e 
disse em alta voz: “Quem tem sede, venha a mim e beba!  

38 Pois as Escrituras declaram: ‘Rios de água viva brotarão do interior 
de quem crer em mim’”.  

39 Quando ele falou de “água viva”, estava se referindo ao Espírito 
que seria dado mais tarde a todos que nele cressem. Naquela ocasião 
o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido 
glorificado.



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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Deixem que Deus os transformem por meio de uma mudança 
no seu modo de pensar 

    

Deixem-se encher pelo Espírito Santo   

Uma escolha de nossa vontade. Uma ação que envolve uma 
decisão pessoal  


