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Deixe de acreditar em mentiras



Você fala com você mesmo? 
Você já prestou atenção nas 

vozes que falam na sua 
cabeça?
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As conversas com você mesmo produzem
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[  ]   ENCORAJAMENTO [  ]   DESÂNIMO

[  ]   MOTIVAÇÃO [  ]   FRUSTRAÇÃO

[  ]   VONTADE DE PROSSEGUIR [  ]   VONTADE DE DESISTIR

[  ]   VONTADE DE PERDOAR [  ]  DESEJO DE VINGANÇA

[  ]   FÉ E CORAGEM [  ]   MEDO E ANSIEDADE



JOÃO 10:10 

O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma 
vida plena, que satisfaz.  (NVT)  

O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles 
tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que 
qualquer outra com que tenham sonhado. (A mensagem) 

O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham 
vida, e a tenham plenamente. (NVI) 

O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância. (RA)
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ABUNDANTE, PLENA E QUE SATISFAZ

Do grego perissos 

• que é além, que excede 

• mais do que é necessário, super adicionado   

• algo a mais, muito mais que tudo 

• superior, extraordinário, excelente, incomum  
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O contexto da vida abundante: João 10

1 “Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por 
sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante!  

2 Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3 O porteiro lhe abre a 
porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas 
ovelhas pelo nome e as conduz para fora.  

4 Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem 
sua voz.  5 Nunca seguirão um desconhecido; antes, fugirão dele, pois não 
reconhecem sua voz.” 
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O contexto da vida abundante: João 10
6 Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele 
quis dizer, 7 por isso ele a explicou: “Eu lhes digo a verdade: eu sou a 
porta das ovelhas. 

8 Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as 
ovelhas não os ouviram. 9 Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim 
será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto.  

10 O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, 
uma vida plena, que satisfaz. 
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Quem é o pastor?  
Quem são as ovelhas? 

Quantas vozes há nesta 
passagem?



�10

VOZ DO BOM PASTOR VOZ DO INIMIGO

Salvação 
Segurança 

Direção 
Proteção 
Alimento 
Verdade 

VIDA PLENA QUE SATISFAZ 

Perdição 
Medo 

Confusão 
Separação do rebanho 

Prisão, falta 
MENTIRA 

DESTRUIÇÃO 



QUAL É A ARMA DO INIMIGO?
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A MENTIRA!

Ele só precisa fazer você 
acreditar numa mentira! 



Quando passamos a acreditar na mentira, 
o inimigo ganha o controle sobre nós.  
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• Agora ouvimos a voz do inimigo. 
• Fazemos o que o inimigo espera que façamos. 
• Nos tornamos a boca do inimigo, propagando 

mentiras que afetam outras pessoas. 



Como discernir a voz de Deus?
• Ela encoraja você 

• Ela consola você 

• Ela edifica você 

• Ela diz para perdoar e não 
guardar rancor 

• Ela diz para não se vingar 

• Ela diz que você é importante 

• Ela diz “eu sempre amei você” 

• Há esperança, estou ao seu lado 

• Não desista, não tenha medo 

• Você é mais que vencedor 

• Eu vejo você, eu sei.
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Mentiras que você pode estar crendo
• Aqui ninguém valoriza você, precisa sair e arrumar outro emprego.   

• Nesta igreja não dão oportunidade para você, Deus pode usar 
você mais se você sair daqui.  Talvez não seja o tempo de você sair.  

• Não confie nas pessoas, elas vão trair você assim que puderem.   

• Não compartilhe esta necessidade, você vai parecer fraco, Deus fez 
você forte e por isso você tem que lidar com isso e depois 
testemunhar. Você e Deus são maioria.  
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Mentiras que você pode estar crendo
• Enquanto você não pagar pelos seus pecados aqui, não poderá 

prosperar. Aqui se faz, aqui se paga.   

• Se Deus quisesse prosperar você, já teria feito. De que adianta 
continuar? 

• Melhor deixar para lá, seguir outro caminho, isto não é para você. Se 
pelo menos você fosse como Fulano… 

• Teria sido muito bom se Deus tivesse me dado a mesma chance que 
deu para ele(a) (ou mesma família, rosto, inteligência, corpo, etc.)
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Armas Sobrenaturais
Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do 
mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e 
acabar com os falsos argumentos. 5 Destruímos todas as 
opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a 
Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos 
a obedecer a Cristo. 

2 Coríntios 10:4-5 (NVT)
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Armas sobrenaturais
•Palavra de Deus 

•Oração: a sós e em grupo 

•Comunhão: na célula, um 
a um 

•Reuniões, cultos 

•Jejum 

•Intercessão 

•Generosidade 

•Fé 

•Arrependimento
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Que mentiras você tem 
acreditado? 

Vamos nos livrar destas 
mentiras agora! 



É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


