
PENSANDO COMO DEUS PENSA

PENSANDO NAS 
COISAS DO ALTO
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JOGANDO A ROUPA VELHA FORA  
E VESTINDO-SE DO NOVO



O QUE SABEMOS AO OLHAR COMO ALGUÉM SE VESTE?



ALÉM DO APARENTE

O SENHOR não vê as coisas como o ser humano as 
vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o 
SENHOR olha para o coração. - 1 Samuel 16:7
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ALÉM DO APARENTE

12 E o SENHOR disse: “É este; levante-se e unja-o com óleo”. 

13 Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com 
óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do 
SENHOR veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a 
Ramá. 

1 Samuel 16:12-13 (NVT) 
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AS COISAS NÃO ACONTECEM 
IMEDIATAMENTE

!6

Page
#

CHAMADO —> PREPARAÇÃO —> AÇÃO



Marcos 4:  
26 Jesus também disse: “O reino de Deus é como um lavrador que 
lança sementes sobre a terra.  

27 Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes 
germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece.  

28 A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma 
folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal 
amadurece.  

29 E, assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a 
foice, pois chegou o tempo da colheita”.



HÁ UM CHAMADO E UM DESTINO 
PARA CADA PESSOA

• Sonhar 

• Pessoas aqui que precisam voltar a sonhar. 

• Os sonhos são dados por Deus  

• Grandes coisas:  

• É uma coisa diferente para cada pessoa 

• Grande erro: COMPARAÇÃO — querer as grandes coisas de outra pessoa
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FAZER GRANDES COISAS É FAZER 
O QUE DEUS CHAMOU VOCÊ 

PARA FAZER !9

Grandes coisas não acontecem sobre um 
palco, com um microfone. 



SOU RESPONSÁVEL POR FAZER 
AQUILO QUE DEUS ME CHAMOU 

PARA FAZER. 
!10

Fui chamado para viver onde ele me chamou 
para viver!



DUAS RESPOSTAS AO CHAMADO DE DEUS: 
FÉ E CORAGEM X INCREDULIDADE E MEDO

Números capítulo 13: 

12 Espias — para olhar, sonhar, ter fé, e partir pra cima! 

10 Incrédulos e com medo — Nós não podemos, ou seja,  
Deus não vai cumprir o que Ele disse! 

02 Cheios de fé e coragem — Deus vai cumprir o disse!
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Se você quer ver milagres, focalize nas 
possibilidades, e não nos problemas. 
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DEUS QUER TRATAR COM OS GIGANTES DENTRO 
DO NOSSO CORAÇÃO, ANTES DE TRATAR COM 

OS GIGANTES QUE ESTÃO LÁ FORA!



Marcos Capítulo 10 (NVT) 

46 Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da 
cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado 
Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho.  

47 Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a 
gritar: “Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!”. 

48 Muitos lhe diziam aos brados: “Cale-se!”. Ele, porém, gritava ainda 
mais alto: “Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!”. 

49 Quando Jesus o ouviu, parou e disse: “Falem para ele vir aqui”. Então 
chamaram o cego. “Anime-se!”, disseram. “Venha, ele o está chamando!”



Marcos Capítulo 10 (NVT) 

50 Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de 
um salto e foi até Jesus. 

51 “O que você quer que eu lhe faça?”, perguntou 
Jesus. O cego respondeu: “Rabi, quero enxergar”. 

52 Jesus lhe disse: “Vá, pois sua fé o curou”. No mesmo 
instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo 
caminho.



Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua 
antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. 

Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à 
medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam 
semelhantes a ele. 

Colossenses 3:9-10
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