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 2 - Cuidando do Coração



Você já ouviu (ou falou) assim?

• Eu não sinto assim  

• Eu não entendo assim  

• Eu discordo  

• Eu penso diferente  

• Eu acho que não é desse jeito
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Você já ouviu (ou falou) assim?

• Eu não sinto assim — logo não aceito como verdade.  

• Eu não entendo assim — logo não aceito como verdade.   

• Eu discordo — logo não aceito como verdade.   

• Eu penso diferente — logo não aceito como verdade.   

• Eu acho que não é desse jeito — logo não aceito como verdade.  
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3 níveis de orientação

• Opiniões: baseado em percepções, sentimentos e idéias 
pessoais . 

• Conselhos: baseado na experiência real, minha e de outros   

• Princípios: verdades fundamentais que podem ser verificadas e 
testadas, e sempre se obtém o mesmo resultado.  
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O padrão da graça é superior ao da lei

Mateus 5:17-20 (NVT) 17 “Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou 
os escritos dos profetas; vim cumpri-los. 18 Eu lhes digo a verdade: 
enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da 
lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. 19 Portanto, quem 
desobedecer até ao menor mandamento, e ensinar outros a fazer o mesmo, 
será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à 
lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus.  20 “Eu 
os advirto: a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da 
lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus.” 
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PRINCÍPIOS BÍBLICOS  
Verdades baseadas em quem Deus é

Malaquias 3:6 (NVT) 6 “Eu sou o SENHOR e não mudo. Por isso vocês, 
descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos.  

Hebreus 13:8 (NVT) 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.  

Tiago 1:17 (NVT) 17 Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai 
que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de 
mudança. 
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Somente uma pessoa que anda 
na verdade tem uma vida 

abençoada. 

João 8:31-32 (NVI-PT) “Se vocês permanecerem firmes na minha 
palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32 E conhecerão 
a verdade, e a verdade os libertará”.
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Você quer ser abençoado?

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas 
regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu 

nele antes da criação do mundo.”   

Efésios 1:3-4a
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Ninguém pode amaldiçoar você! 

• Números 22 a 24 - Balaão chamado para amaldiçoar o povo de 
Deus 

Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de 
ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e 
não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar; Deus abençoou, e 
não posso anular sua bênção!  - Nm 23:19-20
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O que vem à mente quando 
você ouve BÊNÇÃO?

•RECEBER 

•FAZER ALGO PARA RECEBER
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Palavras usadas na bíblia

• CRER — aparece 270 vezes 

• ORAR — aparece 371 vezes 

• AMOR — aparece 714 vezes 

• DAR — aparece 2.162 vezes 
MAIS QUE CRER, ORAR E AMAR JUNTAS
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DAR É A CHAVE DE SER ABENÇOADO 
Dar é algo que se faz com o coração

“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com 
pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.”  - 2  
Coríntios 9:7 

“Disse Jesus: ‘Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o 
seu coração’.” - Mateus 6:21
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A primeira coisa a entregar é o coração

Provérbios 23:26 (NVT) Meu filho, dê-me seu 
coração; que seus olhos tenham prazer em 
seguir meus caminhos. 
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O princípio do dar
TUDO O QUE DOU RETORNA MULTIPLICADO PARA MIM 

Lucas 6:37-38 (NVT)  
“Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão 

condenados. Perdoem e serão perdoados.  
Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, 

compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada 
sobre vocês.  

O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los”.
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TUDO O QUE DOU RETORNA MULTIPLICADO

• seja amor  

• seja julgamento  

• seja condenação  

• seja perdão  

• seja dinheiro 
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Se você tem recebido pouco, 
é porque tem dado pouco.   

Se você tem recebido muito, 
certamente você tem dado 

muito.  



Guarde o seu coração

Acima de todas as coisas, guarde seu coração,  pois ele dirige o 
rumo de sua vida.  - Pv 4:23 

•  Seu coração já é Dele? 

• Você tem cuidado bem do seu coração?
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1 - APRENDA A LIDAR COM A OFENSA

Hebreus 12:15 (NVT) Cuidem uns dos outros para que nenhum de 
vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos 
para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que 
cause perturbação, contaminando muitos.
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2 - Verifique se há egoísmo no 
coração e livre-se dele!

“Cuidado! Que nenhum de vocês alimente este pensamento 
ímpio: ‘O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se 
aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre’. Ele poderá 
apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo 
pecado.” - Dt 15:9
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3 - DESENVOLVA UM CORAÇÃO GENEROSO
32 “Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito têm? Até os 

pecadores amam quem os ama. 33 E, se fazem o bem apenas aos que fazem o 

bem a vocês, que mérito têm? Até os pecadores agem desse modo. 34 E, se 

emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito têm? Até os 

pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de 

volta. 35 “Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a 
eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu 
será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é 
bondoso até mesmo com os ingratos e perversos.  
36 Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso.”  - LUCAS 6: 32-36
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4 - TRATE A ANSIEDADE DO CORAÇÃO
Filipenses 4:6-7 (NVT)  

6 Não vivam preocupados (ANSIOSOS) com coisa alguma; em vez 

disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e 
agradecendo-lhe por tudo que ele já fez.  

7 Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo 
entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo 
Jesus.
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É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


