
O VÍCIO 
DEVE CAIR 



Como começam 
os gigantes? 











O que é um Vício?

• Qualquer coisa sem a qual não conseguimos 
viver e ficamos escravizados.

• Um hábito que não conseguimos romper.

• Um padrão que não conseguimos modificar.



O vício mais propagado 
hoje em dia é o vício da 
aprovação dos outros  



Por baixo de qualquer 
vício há uma questão 

ainda maior: 

Qual é problema que está acontecendo 
para que eu precise MASCARAR a dor ou 

o vazio com um vício? 



As drogas, ou o álcool, ou a pornografia, ou as redes 
sociais, ou o consumismo são apenas um SINTOMA. A 
causa é outra e está abaixo da superfície.

A principal causa da maioria dos vícios é a dor, e esta 
causa está no pecado.

Alguém nos rejeitou. Alguém nos feriu, nos causou dor 
emocional, física, relacional, econômica.



“A menos que você esteja disposto a 
olhar por baixo da DROGA e procurar 

entender o que está causando o 
problema, esse gigante do vício não 

vai cair.”  -  Louie Giglio 



Felizmente existe uma 
solução: Cristo Jesus.  

Em vez de correr para um vício, corra 
para Jesus. 

Poderemos ter confiança e segurança, 
quando estivermos imersos na 

intimidade com Deus. 



E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim 
com espada, com lança e com dardo, mas eu 
vou contra você em nome do Senhor dos 
Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem 
você desafiou. 
Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas 
mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. 
Hoje mesmo darei os cadáveres do exército 
filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e 
toda a terra saberá que há Deus em Israel. 

1 Samuel 17:45,46 (NVI) 



O seu gigante pode ser 
grande, mas não é 
maior do que Jesus 



“E conhecerão a verdade, e a verdade os 
libertará". 

João 8:32 (NVI) 

Jesus é a verdade que precisamos 
Jesus é o relacionamento que 

precisamos 


