
GUARDE O SEU 
CORAÇÃO 

ENCONTRO COM AMIGOS



QUAL O ÓRGÃO MAIS IMPORTANTE 
DO CORPO?





Meu filho, preste atenção ao que digo; ouça bem minhas 
palavras. Não as perca de vista; mantenha-as no fundo do 
coração.  Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o 
corpo. 

Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o 
rumo de sua vida. 

Provérbios 4:20-23 (NVT)



VOCÊ TEM GUARDADO O SEU CORAÇÃO? 

VOCÊ SABE QUE DEUS SE IMPORTA COM 
SEU CORAÇÃO?



A SITUAÇÃO DOS ADOLESCENTES DE HOJE 
PESQUISA AMERICANA -  MARGOT SANGER-KATZ E  AARON E. CARROLL, DO NYT E  REPRODUZIDO 

PELO JORNAL O GLOBO (ONLINE)  

• BEBEM MENOS DO QUE A GERAÇÃO DE SEUS PAIS.  

• FUMAM MENOS E  USAM MENOS DROGAS PESADAS.  

• ELES SE ENVOLVEM EM MENOS ACIDENTES DE CARRO E MENOS 
BRIGAS FÍSICAS.  

• ELES SÃO MENOS PROPENSOS A ABANDONAR O ENSINO MÉDIO 

• ELES ESTÃO MENOS PROPENSOS A TER RELAÇÕES SEXUAIS E  A 
ENGRAVIDAR.  

• ELES TAMBÉM COMETEM MENOS CRIMES. E  ATÉ USAM CAPACETES 
QUANDO ANDAM DE BICICLETA.



A SITUAÇÃO DOS ADOLESCENTES DE HOJE 
PESQUISA AMERICANA -  MARGOT SANGER-KATZ E  AARON E. CARROLL, DO NYT  

E REPRODUZIDO PELO JORNAL O GLOBO (ONLINE)  

• MAS TAXA DE SUICÍDIO ENTRE ESTÁ NO 
SEU NÍVEL MAIS ALTO EM 20 ANOS 

• DE 2014, ATÉ 2017 AUMENTO DE 10% 
AO ANO. 

• ENTRE AS MENINAS DE 15 A 19 ANOS, 
A TAXA DE 2017 É  O DOBRO DO ANO 
2000 

• É  A SEGUNDA PRINCIPAL CAUSA DE 
MORTE NESTA FAIXA ETÁRIA.  



DO CORAÇÃO PROCEDEM  
OS CAMINHOS DA VIDA



FOMOS CRIADOS PARA VIVER 
CONECTADOS, NÃO SOZINHOS

Deus não tem empregados, nem escravos, somente 
FILHOS.  

Fomos criados para viver na FAMÍLIA DE DEUS.  

Deus, o Pai, quer que os filhos sejam AMIGOS uns 
dos outros. 



Já não os chamo de escravos, pois o senhor não faz 
confidências a seus escravos.  

Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai 
me disse.  

Vocês não me escolheram; eu os escolhi.  

Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para 
que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. 

João 15:15-16



FOMOS CRIADOS PARA VIVER 
CONECTADOS, NÃO SOZINHOS

Fomos chamados para pertencer a uma família, não para 
“servirmos num ministério”.  

O serviço é o resultado do amor que temos uns pelos 
outros, e por aqueles que não conhecem o amor do Pai. 



A IGREJA É  O CORPO DE CRISTO  

SOMOS DIFERENTES UNS DOS 
OUTROS, MAS PARTES DE UMA 

COISA ÚNICA, O CORPO DE 
CRISTO.    



1 Coríntios 12:12-27 (NVT)  

12 O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O 
mesmo acontece com relação a Cristo.  

14 De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes 
diferentes. 15 Se o pé diz: “Não sou parte do corpo porque não sou mão”, 
acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo?  

16 E se a orelha diz: “Não sou parte do corpo porque não sou olho”, será 
que, por isso, deixa de ser parte do corpo? 17 Se o corpo todo fosse olho, 
como vocês ouviriam? E, se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o 
cheiro de algo?



1 Coríntios 12:12-27 (NVT)  

18 Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde ele quis. 19 
O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. 20 Assim, há muitas partes, 
mas um só corpo. 21 O olho não pode dizer à mão: “Não preciso de você”. E a cabeça não 
pode dizer aos pés: “Não preciso de vocês”. 

22 Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais 
necessárias. 23 E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com 
mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, 24 
enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo 
de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção.  

25 Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos 
outros. 26 Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, 
todas as outras com ela se alegram.



Há um DNA no corpo de Cristo: O AMOR  

O AMOR é o DNA que pode ser encontrado em cada parte do 
corpo.   

Fomos chamados para estar conectados uns aos outros, para 
amar uns aos outros.   



POR QUE AS VEZES PARECE QUE ISSO É MUITO DIFÍCIL? 

POR QUE AS PESSOAS ESTÃO TÃO DESCONECTADAS? 

POR QUE PARECE QUE ESTAVA TUDO BEM, E DE 
REPENTE…



ELIAS —  HUMANO COMO 
QUALQUER UM DE NÓS

Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou 
insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 
três anos e meio.  Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, 

e a terra começou a produzir suas colheitas.  

 Tiago 5:17-18



1 Reis 18 -  Elias e os profetas de Baal  

Deus manda fogo dos céus!  

O povo se arrepende e diz — Só o Senhor é Deus 

Os 400 profetas de Baal foram presos e mortos. 

Fim dos anos de seca, o povo vai prosperar novamente.



1 Reis 19 -  A situação fica pior para Elias 
 1 Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo 
como havia matado todos os profetas de Baal. 2 Por isso, Jezabel enviou 
esta mensagem a Elias: “Que os deuses me castiguem severamente se, 
até amanhã nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de 
Baal!”. 

3 Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade 
em Judá, e ali deixou seu servo. 4 Depois, foi sozinho para o deserto, 
caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, 
pedindo para morrer. “Já basta, SENHOR”, disse ele. “Tira minha vida, pois 
não sou melhor que meus antepassados que já morreram.”



1 Reis 19 
5 Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo 
o tocou e disse: “Levante-se e coma!”. 6 Elias olhou em redor e viu, perto de sua 
cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu 
e se deitou novamente. 

7 O anjo do SENHOR voltou, tocou-o mais uma vez e disse: “Levante-se e coma um 
pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente”. 

8 Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada 
de quarenta dias e quarenta noites até o monte Sinai, o monte de Deus. 

 9 Ali encontrou uma caverna onde passou a noite.



Então o SENHOR lhe disse: “O que você faz aqui, Elias?”. 

10 Ele respondeu: “Tenho servido com zelo ao SENHOR, o Deus dos Exércitos. 
Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e 
mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram 
me matar”. 

11 “Saia e ponha-se diante de mim no monte”, disse o SENHOR. E, enquanto Elias 
estava ali, o SENHOR passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso 
que as pedras se soltavam do monte diante do SENHOR, mas o SENHOR não 
estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o SENHOR não estava 
no terremoto.  

12 Depois do terremoto houve fogo, mas o SENHOR não estava no fogo. E, depois 
do fogo, veio um suave sussurro.



13 Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E 
uma voz disse: “O que você faz aqui, Elias?” 

14 Ele respondeu outra vez: “Tenho servido com zelo ao SENHOR, O Deus dos Exércitos. 
Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram 
todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar”. 

15 Então o SENHOR lhe disse: “Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de 
Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. 16 Depois, unja também 
Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-
Meolá, para substituir você como meu profeta.  

17 Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de 
Jeú será morto por Eliseu. 18 No entanto, preservarei sete mil de Israel que nunca se 
prostraram diante de Baal nem o beijaram!”.



ELIAS DEIXOU  

MENTIRAS 
 ENTRAREM NO SEU 

CORAÇÃO



1 -  DEUS NÃO ESTÁ VENDO A 
MINHA SITUAÇÃO

• Não sei o que eu fiz de errado… 

• Deus me abandonou… 

• Vou ter que me virar sozinho com esta situação..



2 -  EU NÃO TENHO SAÍDA,  
NÃO HÁ ESPERANÇA

• EU DESISTO 

• PREFIRO MORRER 

• Não tem mais jeito 

• Não acredito que exista um futuro  
para mim —> desesperança —> depressão 



3 -  EU ESTOU SOZINHO

• Eu sou o ÚNICO que restou… 

• Ninguém vê a situação em que estou 

• Depois de tudo que fiz, ninguém se importa



NÓS BAIXAMOS A GUARDA DO CORAÇÃO 

NOSSO CORAÇÃO FICA EXPOSTO 

PASSAMOS A ACREDITAR EM MENTIRAS 







RESULTADOS DE ACREDITAR 
NESTAS MENTIRAS

— CORAÇÃO AMARGURADO E RESSENTIDO 

— OFENSA ACHA ESPAÇO NO CORAÇÃO 

— ABANDONA OS AMIGOS, A CÉLULA, A IGREJA 

— CASAMENTOS SE DESFAZEM 

— PROBLEMAS FINANCEIROS AUMENTAM 

— PAIS E FILHOS DEIXAM DE SE FALAR



EXAUSTÃO EMOCIONAL E  F ÍSICA

— A batalha está difícil 

— Pensamos que ia acabar, mas não acaba… 

— Gastamos as energias espirituais 

— Gastamos as energias emocionais 

— Gastamos as energias físicas 

— NOS ISOLAMOS — BAIXAMOS A GUARDA!



COMO VENCEMOS?

• NÃO LUTE NO TERRENO DO INIMIGO 

• VÁ PARA A FONTE DAS ÁGUAS VIVAS  

• CONECTE-SE — PROCURE AJUDA



NÓS SOMOS A FAMÍLIA DE DEUS.  

FOMOS CHAMADOS PARA ESTARMOS 
CONECTADOS UNS AOS OUTROS 

AMAR É MAIS IMPORTANTE DO QUE TER RAZÃO.


