
4 MENTALIDADES
APRENDENDO A VIVER COMO UM FILHO DE DEUS



VOCÊ CHEGOU A USAR ESTAS COISAS?





AS COISAS QUE PARECEM NEGATIVAS EM 
NOSSA VIDA PRECISAM DE UMA 

REVELAÇÃO DE DEUS 

A REVELAÇÃO É SEMPRE  
UMA IMAGEM POSITIVA!  4

Mas nós temos a tendência  
de VALORIZAR O NEGATIVO.



Filipe encontrou Natanael e lhe disse: “Achamos aquele 
sobre quem Moisés escreveu na Lei, e a respeito de quem 
os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de 
José”. 

Perguntou Natanael: “Nazaré? Pode vir alguma coisa boa 
de lá?”  Disse Filipe: “Venha e veja”. 

Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: “Aí está um 
verdadeiro israelita, em quem não há falsidade”.  

João 1:45-47
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VOCÊ ACREDITA QUE…

Deus é bom?

Deus ama você?

Deus é seu provedor e nada vai faltar?

Deus é fiel e cumpre o que promete? 

Deus tem um futuro maravilhoso para você?
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Então... 

Porque às vezes  
a gente.. 

Reclama tanto...?



UMA REVELAÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO  
NOS CAPACITA  A 

VER A NÓS MESMOS 
E OS OUTROS COMO  

DEUS VÊ.



15 “E vocês?”, perguntou ele. “Quem vocês dizem que eu sou?” 

16 Simão Pedro respondeu: “O senhor é o Cristo, o Filho do Deus 
vivo!”. 

17 Jesus disse: “Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João! 
Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano 
saberia por si só.  

18 Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. 19 Eu lhe darei 
as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado 
no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu”. 

Mateus 16:15-19 (NVT) 
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QUANDO RECEBEMOS UMA 
REVELAÇÃO DE QUEM JESUS É  

 
RECEBEMOS UMA REVELAÇÃO 

DE QUEM NÓS SOMOS!



REVELAÇÃO 
DIFERENTE 

VISÃO DO  
 FUTURO 

DIFERENTE

A VISÃO QUE 
TENHO DE 

MIM MESMO
DETERMINA

A REVELAÇÃO 
DE QUEM 
DEUS É



10 PRÍNCIPES TIVERAM ESTA ESTA VISÃO 
DIANTE DA TERRA PROMETIDA POR DEUS:

Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque! Perto deles, nos 
sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos 
para eles”. - Nm 13:33 

Mas os homens que tinham ido com ele disseram: “Não podemos 
atacar aquele povo; é mais forte do que nós”. E espalharam entre os 
israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. - Nm 13:31-32  



2 PRÍNCIPES TIVERAM ESTA VISÃO DA TERRA 
PROMETIDA POR DEUS

6 Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, disseram a toda a 
comunidade dos israelitas: “A terra que percorremos em missão de 
reconhecimento é excelente.  Se o Senhor se agradar de nós, ele nos 
fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.  Somente 
não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da 
terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção 
deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles!” 

Nm 14:5-9



• DIANTE DA DIFICULDADE - Vimos ali os descendentes dos 
gigantes (v.28) 

• MENTALIDADE (MANEIRA DE PENSAR) ERRADA: estamos 
perdidos, nós não podemos contra eles  

• SENTIMENTOS  ERRADOS - nos sentíamos tão pequenos 
como gafanhotos 

• FALAR E AGIR ERRADO: CONCORDANDO COM AS 
MENTIRAS DO INIMIGO - Não podemos… eles são mais 
fortes do que nós.. vamos voltar para o Egito! MENTALIDADE 
DE ESCRAVO!



PENSAR
PENSAMOS ERRADO, SENTIMOS ERRADO, FALAMOS ERRADO

SENTIR FALAR  
E AGIR

PENSAMOS COMO DEUS, SENTIMOS O AMOR DO PAI, FALAMOS E AGIMOS COM OUSADIA E FÉ



REVELAÇÃO 
DIFERENTE 

MANEIRA DE 
PENSAR 

DIFERENTE

MINHA 
MENTALIDADEDETERMINA

A REVELAÇÃO 
DE QUEM 
DEUS É



Deus não mudou do A.T. para o N.T.  

A humanidade é que recebeu, através de Jesus,  
uma revelação mais profunda de quem Deus é, e 

como Ele pensa. 

 
JESUS VEIO NOS REVELAR DEUS COMO PAI!
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Filipe disse: “Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos 

satisfeitos”. 

Jesus respondeu: “Filipe, estive com vocês todo 

esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? 

Quem me vê, vê o Pai! Então por que me pede 

para mostrar o Pai?  

João 14:8-9 (NVT)



Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, 

que mantém comunhão íntima com o Pai, o 

REVELOU. — João 1:18 (NVT)



Nossa dificuldade em orar se 
deve à nossa falta de revelação 

de Deus como Pai. 



SE EU QUISER MUDAR MINHA VIDA 

TENHO QUE MUDAR MINHA MANEIRA DE 

PENSAR



MENTALIDADES  

MANEIRAS DE PENSAR 
E ENCARAR A VIDA
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1  
MENTALIDADE DE 

ESCRAVO



Lucas 15:11-19 (NVT)  

11 Jesus continuou: “Um homem tinha dois filhos. 12 O filho mais jovem disse ao pai: 

‘Quero a minha parte da herança’, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. 

13 “Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra 

distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. 14 Quando seu 

dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar 

necessidade. 15 Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o 

mandou a seus campos para cuidar dos porcos. 16 Embora quisesse saciar a fome com as 

vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. 

17 “Quando finalmente caiu em si, disse: ‘Até os empregados de meu pai têm comida de 

sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. 18 Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, 

pequei contra o céu e contra o senhor, 19 e não sou mais digno de ser chamado seu filho. 

Por favor, trate-me como seu empregado’.



1 - MENTALIDADE DE ESCRAVO
• É o que vive para si mesmo

• É escravo de seus próprios desejos e vontades egoístas

• Eu posso fazer o que eu quero — sou dono do meu nariz

• Vive de maneira independente de Deus

• Não alcança satisfação no que faz

• Não encontra paz e descanso 

• Mente obscurecida - não tem clareza no entendimento

• Coração endurecido - dores, ressentimentos, emoções destrutivas
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João 8:34-36 (NVT)  

34 Jesus respondeu: “Eu lhes digo a verdade: todo o que peca é 
escravo do pecado.  

35 O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz 
parte da família, para sempre.  

36 Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato.
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2  
MENTALIDADE DE 

EMPREGADO



Lucas 15:25-32 (NVT)  

25 “Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu 
música e dança,  e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo 
respondeu: ‘Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e 
salvo!’. 

28 “O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho,  mas ele 
respondeu: ‘Todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo para o senhor e nunca 
me recusei a obedecer às suas ordens. E o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito 
para eu festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de 
desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando o novilho!’. 

31 “O pai lhe respondeu: ‘Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é 
seu. 32 Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à 
vida. Estava perdido e foi achado!’”.



2 - MENTALIDADE DE EMPREGADO
• O que confia na sua própria força

• Cheio de justiça propria – RELIGIOSO


• Enxerga Deus como juiz severo, pronto para ver o erro e punir 

• Quer fazer barganhas com Deus, — se eu fizer isso, Deus fará aquilo

• Procura merecer o favor e a graça de Deus

• Preocupa-se muito em ter reconhecimento


• Vive para provar o seu valor e mostrar faz por merecer

• Critica muito as outras pessoas

• Compara-se com os outros o tempo todo
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3  
MENTALIDADE DE FILHO



3 - MENTALIDADE DE FILHO

Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. 
Gálatas 3:26 (NVT) 

  
Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos 
medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus 
próprios filhos. Agora nós o chamamos “Aba, Pai”,  pois o seu Espírito 
confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus 
filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. 

Romanos 8:15-17 (NVT) 
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3 - MENTALIDADE DE FILHO
• Reconhece que tem um Pai que o ama igual ama a Jesus

• Reconhece que tem um Pai bom e fiel, que ama dar boas coisas aos filhos

• Tem a alegria de pertencer à família de Deus e ter o Espírito de Deus

• Não vive ansioso – confia no amor do Pai 

• Não vive debaixo de condenação – sabe que foi perdoado e que o nada 

pode afastá-lo do amor do Pai

• Está sempre orando – porque sabe que o Pai está ouvindo e vai responder 

sempre.

• Não tenta merecer o amor do Pai – simplesmente recebe

• Tem fé, crê nas promessas de Deus, é um ABENÇOADO
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4  
MENTALIDADE DE 

PRÍNCIPE



4 - MENTALIDADE DE PRÍNCIPE

• Sou filho de Deus, sou filho do Rei, sou um príncipe

• Tenho autoridade do REI para fazer a SUA VONTADE

• Poder e autoridade sobre toda a força do inimigo

• Poder para trazer o reino dos céus para a terra — assim na terra 

como no céu

• O inimigo foi vencido pelo Senhor — agora vamos tomar posse da 

terra, pregando o EVANGELHO DA GRAÇA, LIBERTANDO os 
CATIVOS e FAZENDO DISCÍPULOS
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Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele 
nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. 
— Efésios 2:6 (NVT)  

Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação 
santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem 
mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou 
das trevas para sua maravilhosa luz. - 1 Pedro 2:9 (NVT) 

Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre.  Coloca-
os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo.  Dá uma 
família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. - Salmos 
113:7-9 (NVT)



QUAL A REVELAÇÃO QUE TEMOS DE DEUS? 
QUAL A REVELAÇÃO QUE TEMOS DE NÓS MESMOS? 

DE QUE MANEIRA TEMOS VIVIDO?

ESCRAVO?    EMPREGADO? 

FILHO?  PRÍNCIPE?


