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“Atendei, agora, vós que “Atendei, agora, vós que 

dizeis: Hoje ou amanhã, dizeis: Hoje ou amanhã, 

iremos para a cidade tal, iremos para a cidade tal, 

e lá passaremos um ano, e lá passaremos um ano, 

e negociaremos, e e negociaremos, e 

teremos lucros...” teremos lucros...” 



“...Vós não sabeis o que “...Vós não sabeis o que 

sucederá amanhã. Que sucederá amanhã. Que 

é a vossa vida? Sois, é a vossa vida? Sois, 

apenas, como neblina apenas, como neblina 

que aparece por instante que aparece por instante 

e logo se dissipa... “e logo se dissipa... “



“...Em vez disso, devíeis “...Em vez disso, devíeis 

dizer: Se o Senhor dizer: Se o Senhor 

quiser, não só quiser, não só 

viveremos, como viveremos, como 

também faremos isto ou também faremos isto ou 

aquilo. Agora, entretanto, aquilo. Agora, entretanto, 

vos jactais das vossas vos jactais das vossas 

arrogantes pretensões...” arrogantes pretensões...” 



“...Toda jactância “...Toda jactância 

semelhante a essa é semelhante a essa é 

maligna. Portanto, maligna. Portanto, 

aquele que sabe que aquele que sabe que 

deve fazer o bem e não deve fazer o bem e não 

o faz nisso está o faz nisso está 

pecando.” pecando.” 

(Tiago 4:13(Tiago 4:13--17)17)





Ignorar a vontade de Deus



“Vós não sabeis o que “Vós não sabeis o que 

sucederá amanhã...”sucederá amanhã...”

((TgTg 4:14 a)4:14 a)



“Que é a vossa vida? “Que é a vossa vida? 

Sois, apenas, como Sois, apenas, como 

neblina que aparece por neblina que aparece por 

instante e logo se instante e logo se 

dissipa...” dissipa...” 

((TgTg 4:14 b)4:14 b)



“Que é a vossa vida? “Que é a vossa vida? 

Sois, apenas, como Sois, apenas, como 

neblina que aparece por neblina que aparece por 

instante e logo se instante e logo se 

dissipa...” dissipa...” 

((TgTg 4:14 b)4:14 b)



Conhecer, mas desprezar a 

vontade de Deus



Pecar ao conhecer, reconhecer 

que é boa, mas ficar inerte 

diante da vontade de Deus
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1.1. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre o Corpo de bíblico sobre o Corpo de 

Cristo.Cristo.

2.2. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre confissão de bíblico sobre confissão de 

pecadospecados



3.3. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre murmuração.bíblico sobre murmuração.

4.4. Conheço bem a doutrina da Conheço bem a doutrina da 

salvação.salvação.



5.5. Sei o que o Senhor espera Sei o que o Senhor espera 

de mim em relação a meu de mim em relação a meu 

investimento pessoal no investimento pessoal no 

crescimento de outros.crescimento de outros.

6.6. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre oração.bíblico sobre oração.



7.7. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre sustento bíblico sobre sustento 

financeiro da obra de Deus.financeiro da obra de Deus.

8.8. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre maledicência bíblico sobre maledicência 

e difamação.e difamação.



9.9. Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre comunhão bíblico sobre comunhão 

cristã.cristã.

10.10.Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre amor ao bíblico sobre amor ao 

próximo.próximo.



11.11.Conheço um bom método Conheço um bom método 

de estudo bíblico e os de estudo bíblico e os 

parâmetros fundamentais parâmetros fundamentais 

para interpretar para interpretar 

corretamente a Bíblia.corretamente a Bíblia.

12.12.Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre santidade.bíblico sobre santidade.



13.13.Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre ética cristã.bíblico sobre ética cristã.

14.14.Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre perdão.bíblico sobre perdão.

15.15.Conheço bem o ensino Conheço bem o ensino 

bíblico sobre vida familiarbíblico sobre vida familiar





1.1. Tenho um ministério oficial Tenho um ministério oficial 

na igreja na igreja -- tenho tenho 

responsabilidades responsabilidades 

ministeriais e presto contas ministeriais e presto contas 

do que faço.do que faço.

2.2. Faço constantemente uma Faço constantemente uma 

autoauto--avaliação, de modo avaliação, de modo 

que regularmente confesso que regularmente confesso 

meus pecados.meus pecados.



3.3. Eu não sou um Eu não sou um 

murmurador. Eu não murmurador. Eu não 

reclamo da vida, mesmo reclamo da vida, mesmo 

quando me frustro com as quando me frustro com as 

circunstâncias.circunstâncias.



4.4. Nestas últimas semanas, Nestas últimas semanas, 

compartilhei o evangelho com compartilhei o evangelho com 

alguém. Evangelizar é uma alguém. Evangelizar é uma 

prática rotineira em minha prática rotineira em minha 

vida. Tenho várias pessoas vida. Tenho várias pessoas 

como alvo. Oro diariamente como alvo. Oro diariamente 

por elas.por elas.



5.5. Estou discipulando alguém Estou discipulando alguém 

neste momento. Estou neste momento. Estou 

pessoalmente envolvido em pessoalmente envolvido em 

promover o crescimento promover o crescimento 

espiritual de alguém.espiritual de alguém.



6.6. Oro diariamente. Mantenho Oro diariamente. Mantenho 

uma lista de oração com uma lista de oração com 

pedidos e motivos de pedidos e motivos de 

gratidão. Oro por minha gratidão. Oro por minha 

igreja. Oro por meus igreja. Oro por meus 

líderes. Oro mais pelos líderes. Oro mais pelos 

outros do que por mim outros do que por mim 

mesmo.mesmo.



7.7. Sou um fiel sustentador da Sou um fiel sustentador da 

obra do Senhor. Nos obra do Senhor. Nos 

últimos 12 meses, contribuí últimos 12 meses, contribuí 

em todos  com alegria, de em todos  com alegria, de 

forma sacrificial e forma sacrificial e 

generosa.Tenho prazer em generosa.Tenho prazer em 

investir na obra.investir na obra.



8.8. Só falo da vida alheia para Só falo da vida alheia para 

tecer elogios. Não falo mal tecer elogios. Não falo mal 

de ninguém. Quando de ninguém. Quando 

percebo alguma falta em percebo alguma falta em 

alguém, não comento com alguém, não comento com 

outros outros –– Se necessário Se necessário 

abordoabordo--o pessoalmente o pessoalmente 

com amor e mansidão.com amor e mansidão.



9.9. Tenho um relacionamento Tenho um relacionamento 

de intimidade com alguns de intimidade com alguns 

irmãos.  Compartilhamos irmãos.  Compartilhamos 

nossas dores e alegrias nossas dores e alegrias 

com transparência e com transparência e 

confiança.confiança.



10.10.Nestas últimas semanas, Nestas últimas semanas, 

ajudei financeiramente ajudei financeiramente 

alguém carente. Procuro alguém carente. Procuro 

sistematicamente conhecer sistematicamente conhecer 

e suprir necessidades e suprir necessidades 

materiais dos menos materiais dos menos 

favorecidos.favorecidos.



11.11.Sou um estudioso das Sou um estudioso das 

Escrituras. Estudo a Bíblia Escrituras. Estudo a Bíblia 

diariamente. Utilizo diariamente. Utilizo 

comentários, dicionários e comentários, dicionários e 

outras ferramentas que outras ferramentas que 

impulsionam meu impulsionam meu 

aprendizado.aprendizado.



12.12. Identifico claramente uma Identifico claramente uma 

melhoria em meu caráter melhoria em meu caráter 

nos últimos meses. Não nos últimos meses. Não 

identifico atualmente identifico atualmente 

nenhuma prática nenhuma prática 

pecaminosa em minha pecaminosa em minha 

vida.vida.



13.13.Digo sempre a verdade, Digo sempre a verdade, 

mesmo diante de aparentes mesmo diante de aparentes 

perdas. Não tenho perdas. Não tenho 

softwares piratas. Não softwares piratas. Não 

tenho cópias de músicas e tenho cópias de músicas e 

filmes que não comprei. filmes que não comprei. 

Minha declaração de IR é a Minha declaração de IR é a 

expressão da verdade.expressão da verdade.



14.14.Não guardo rancor nem Não guardo rancor nem 

mágoa de ninguém. Sou mágoa de ninguém. Sou 

um inimigo de contendas. um inimigo de contendas. 

Tenho facilidade para Tenho facilidade para 

perdoar.perdoar.



15.15.Meu relacionamento conjugal Meu relacionamento conjugal 

é exemplar. Dedico uma boa é exemplar. Dedico uma boa 

quantidade de tempo a meus quantidade de tempo a meus 

filhos. Tenho ensinado meus filhos. Tenho ensinado meus 

filhos a andarem nos filhos a andarem nos 

caminhos do Senhor. Tenho caminhos do Senhor. Tenho 

honrado meus pais com honrado meus pais com 

minhas atitudes e palavras.minhas atitudes e palavras.
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Conhecer e buscar viver a 

vontade de Deus



“Por esta razão, também “Por esta razão, também 

nós, desde o dia em que o nós, desde o dia em que o 

ouvimos, não cessamos de ouvimos, não cessamos de 

orar por vós e de pedir que orar por vós e de pedir que 

transbordeis de pleno transbordeis de pleno 

conhecimento da sua conhecimento da sua 

vontadevontade...” ...” 



“...em toda a sabedoria e “...em toda a sabedoria e 

entendimento espiritual; a entendimento espiritual; a 

fim de fim de viverdes de modo viverdes de modo 

digno do Senhordigno do Senhor, para o seu , para o seu 

inteiro agrado...” inteiro agrado...” 



“... “... frutificandofrutificando em toda boa em toda boa 

obra e obra e crescendocrescendo no pleno no pleno 

conhecimento de Deus; conhecimento de Deus; 

sendo fortalecidos sendo fortalecidos com todo com todo 

o poder,...” o poder,...” 



“... segundo a força da sua “... segundo a força da sua 

glória, em toda a glória, em toda a 

perseverança e perseverança e 

longanimidadelonganimidade; com alegria” ; com alegria” 

(Cl 1:9(Cl 1:9--11)11)





 Objetivos bem definidosObjetivos bem definidos

 Atitudes bem específicasAtitudes bem específicas



“...Feliz é aquele “...Feliz é aquele 

que não se que não se 

condena naquilo condena naquilo 

que aprova”que aprova”
((RmRm 14:22b14:22b))


