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INTRODUÇÃO 

• Caso 1 – Uma resposta dissimulada 
• Caso 2 – Um pastor surpreendido 
• Caso 3 – Um dirigente desmascarado 
• Caso 4 – Um líder desqualificado 
• Caso 5 – Um casamento contaminado 
•  ... 
• O seu caso?  
•  “aquele, pois, que pensa estar em pé 

veja que não caia” (1Co 10:12 ) 
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PURIFICAÇÃO PESSOAL 

• O Conceito 
• A Necessidade 
• O Processo 
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PURIFICAÇÃO PESSOAL 

O CONCEITO 
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Conceito 

•  “SER”  x  “FAZER” (1Co 6:7-11) 
–  Pagãos “fazem...” porque “São...” 
–  Eles não têm alternativa 

• São escravos do pecado (Rm 6:17) 
• Estão em trevas (Ef 4:17-19) 
• São filhos do Diabo (1Jo 3:8-10) 
• São dominados por Satanás (Ef 2:1-3) 
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Conceito 
•  “SER”  x  “FAZER” (1Co 6:7-11) 

–  Quando Cristãos “fazem...” embora não 
“Sejam...”, é uma vergonha! 

–  Cristãos têm mais do que uma alternativa. 
Eles têm obrigação. 
• Não são escravos do pecado (Rm 6:17) 
• Não estão em trevas (Ef 5:8-9) 
• São filhos de Deus (1Jo 3:8-10) 
• São protegidos do domínio de Satanás (1Co 

10:13; 1Jo 5:18-19) 
• Têm tudo o que precisam pelo poder de Deus 

(2Pe 1:3-4) 
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O Mapa da Justiça 
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Justiça 
de Deus 

Imputada 
-Posição 

Viabilizada 
-Expressão 

Decreto de Deus  
Fé humana 
Rm 3:24-26 

Poder de Deus  
Empenho humano 
2Pe 1:3-5; Fp 2:12-13 

Garantida 
-Segurança 
 

Disciplina de Deus 
Temor humano 
Hb 12:4-8 
Hb 10:26-31 

Fidelidade de Deus 
Esperança humana 
Jo 10:28-29 
Hb 10:19-23 -Perseverança 

Purificação 

PURIFICAÇÃO PESSOAL 

A NECESSIDADE 
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O CORAÇÃO 

O mais íntimo de todo homem: 
• Mente, entendimento, convicções 

(Sl 119:11; Mt 9:4) 
• Anseios, desejos, inclinações -  

(Sl 119:36; Mt 12:34, Mt 15:19) 
• A essência por trás das escolhas -  

(Sl 94:12-15; Mt 6:21) 
• A essência por trás das palavras  

(Mt 12:34) 
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IDOLATRIA 

• Objetos de culto diferentes de Deus 
(Ex 20:2-5) 
–  Imagens, falsos deuses, santos(as) 

•  Idolatrar pessoas, objetos, anseios  
(Cl 3:5; Mt 6:24) 
–  Servir, depositar a confiança, a dependência, 

a segurança 

•  Existe algo que seja tão importante para 
você a ponto de ter sua vida fortemente 
afetada se não tiver ou perder? (Gn 30:1) 
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IRA 
•  Sentimento de indignação (Sl 4:4; Ef 4:26; Ec 7:9) 

–  Considerado normal quando é sobre algo 
procedente, mas precisa ser controlado  

•  Precisamos aprender a "engolir sapos" - 
combater o ódio, rancor, amargura  
(Pv 12:16) 

•  Intenções, atos ou palavras de vingança  
(Rm 12:19; Pv 20:22) 

•  Contenda, falta de mansidão, cordialidade, 
amabilidade 
(1Tm 6:11; 1Tm 3:3, Fp 4:5; 2Tm 2:24) 

•  Gritaria, grosseria (Ef 4:31; Pv 15:1) 
12 



Viver	  por	  Modo	  Digno	  de	  Deus	  

IBCU	  -‐	  Igreja	  Ba7sta	  Cidade	  Universitária	   3	  

MALDADE 

•  Inclinação para prejudicar outros, crueldade 
(Pv 24:1; Pv 3:29) 

•  Prazer em infringir sofrimento, violência 
(Pv 2:11-15) 

•  Aplicação em causar intrigas e discórdias 
(Pv 6:12-19) 

•  Maledicência, difamação, calúnia (Cl 3:8; Sl 101:4-5) 
–  Ativa e passiva (quem faz e quem dá ouvidos) 

•  Linguajar ofensivo, insulto 
(Pv 12:18; Tg 3:9-10; 1Pe 3:9) 
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ORGULHO 
•  Autoestima exacerbada; desprezo aos outros; 

arrogância; ingratidão, egoísmo  
(2Pe 2:9-10; 2Tm 3:1-5) 

•  Prepotência, autossuficiência, autoconfiança excessiva, 
atrevimento (Tg 4:13-17) 

•  Avidez pelo elogio, pelo prestígio (Mt 23:1-7) 
–  Exibicionismo  

•  físico (vejam meu corpo!);   
•  intelectual (vejam como sou inteligente!) 
•  das posses (vejam o que tenho!) 

•  TIMIDEZ! 
•  Preocupação constante com a impressão alheia 

•  Linguajar jactancioso (2Pe 2:17-18) 
•  Enfrentamento da oposição de Deus (1Pe 5:5-6) 
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DESONESTIDADE 
•  Subtração do alheio (Ex 20:15; Jo 12:1-8) 

–  objetos, ideias, méritos, honra, direitos 
–  Ex: pirataria (software, músicas, vídeos, livros, 

produtos falsificados, etc.) 

•  Dolo, má fé, engano, fraude  
(Pv 11:1; Pv 26:18-19) 

•  Traição (Mt 26:47) 
•  Sonegação (Mt 22:17-21) 
•  Mentira (Ef 4:25) 

–  supressão, distorção ou omissão da verdade 

•  Falta de palavra (Sl 15:1-4) 
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COBIÇA 

• Desejar o que é de outro (Ex 20:17) 
•  Inveja - desgosto pela prosperidade 

alheia (Ec 4:4; Fp 1:15) 
• Avidez pelo ganho exorbitante, ganância 

(Tt 1:7) 
• Desejo ardente de obter algo, avidez  

(Pv 21:26) 
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AVAREZA 

• Mesquinhez, sovinice, apego a bens 
materiais (Hb 13:5) 
–  Consumismo 

•  Idolatria ao dinheiro ( Cl 3:5; 2Co 9:5; 
1Tm 6:10) 
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LASCÍVIA 

•  Imoralidade sexual (1Ts 4:3-8; Gl 5:19-21) 
–  "desejo desenfreado" 

• marca dos pagãos que desconhecem a Deus 

–  "Não se aproveitar do irmão" 
–  impureza sexual 

• Adultério (Ex 20:14; Mt 19:9; Mt 5:28) 
•  Linguajar obsceno (Cl 3:8) 

18 
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INTEMPERANÇA 

• Gula (Gl 5:19-21) 
• bebedices e glutonarias 

•  Falta de moderação (1Tm 3:2; Tt 2:2; Ef 
5:18) 

• Vícios (1Co 6:12) 
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PREGUIÇA 

• Ociosidade, vadiagem, "folgação"  
(Pv 6:6-11; Pv 21:25) 
–  Procrastinação 
–  Desleixo, falta de empenho (trabalhos sem 

qualidade) 
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NEGATIVISMO 

• Melancolia, tristeza 
–  O caso de Jonas - Jn 3:10-4:11 

• "prefiro morrer do que viver" 

–  O caso de Elias - 1Rs 18:36-19:4 
• "Tira minha vida" 

•  Insatisfação - (Hb 13:5; 1Tm 6:6-8) 
• Murmuração - (Fp 2:14) 
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ANSIEDADE 

Insegurança, medo, inquietação 
•  1Pe 5:7 - "Lancem sobre Ele a ansiedade" 
•  Fp 4:6 - "Não andem ansiosos por coisa 

alguma" 
•  Lc 12:22-31 - "não se preocupem com suas 

vidas" 
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OMISSÃO 

• Apatia, alienação, descaso, indiferença 
–  Tg 4:17 - quem sabe e não faz, peca 

•  “Não é problema meu”... 
–  Carências alheias (Tg 2:14-16) 
–  Pecados alheios (Gl 6:1-2) 
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PURIFICAÇÃO PESSOAL 

O PROCESSO 

24 
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PURIFICAÇÃO – O  PROCESSO 

Ef 4:20-24 
• Aprender 
• Despojar  
• Renovar 
• Revestir 
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APRENDER 
Sem instrução não há transformação 
•  (21) "Se é que de fato o tendes ouvido" 
•  A Instrução de Cristo (Mt 7:24-27) 

–  precisa ser ouvida 
–  precisa ser acatada - visa a prática 
–  fornece o fundamento para a firmeza na fé 

• O conhecimento da Sua vontade (Cl 1:9-10) 
–  conduz ao viver por modo digno 
–  produz uma vida que agrada a Deus 
–  Frutifica em boas obras 
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DESPOJAR 

•  Significado: 
–  Despir, remover, colocar de lado 
–  Hb 12:1; Rm 13:12; Tg 1:21 

•  Forma verbal:  
–  "ação do sujeito em si mesmo ou em seu 

benefício"  

•  "Velho homem" 
–  corrompido por desejos enganosos 
–  Escravo do pecado (Rm 6:6) 
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RENOVAR 

•  Significado: 
–  Tornar novo 

•  Forma verbal: 
–  voz passiva - sujeito recebe a ação 

•  "espírito do entendimento" - modo de 
pensar 
–  Rm 12:1-2 

• "transformai-vos": imperativo na voz passiva 
• renovação da mente 

–  Mudanças começam na mente 
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RENOVAR 
•  "espírito do entendimento"  

–  (Ef 4:17-18)"Não mais andeis como os gentios" 
• pensamentos vãos (conteúdos inúteis, vazios)  
• "obscurecidos de entendimento" 

–  O crente precisa tirar as trevas da mente 
–  Por causa disto os gentios são alheios a Deus 
–  Sua ignorância define seu estilo de vida 
–  Suas trevas mentais produzem um coração endurecido 

• "tendo-se tornado insensíveis" 
–  Pagãos em trevas mentais são insensíveis à Deus 
–  O resultado é a depravação moral 

–  Necessário para amar a Deus (Mc 12:30) 
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REVESTIR 
•  Significado: 

–  Vestir, entrar na roupa 

•  Forma verbal: 
–  "ação do sujeito em si mesmo ou em seu 

benefício"  

•  "novo homem" 
–  nova criatura (2Co 5:17) 
–  à imagem de Deus (Cl 3:10) 
–  nascido de Deus (1Jo 3:9) 

• não pratica o pecado 
• "divina semente"  - natureza divina (2Pe 1:3-4) 30 
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O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
• Tem a participação do crente 

–  "ação do sujeito em si mesmo ou em seu 
benefício 
• Aprender; despojar - revestir 

•  Se consuma por causa do poder de Deus 
que muda nossa essência  
–  Renovação do modo de pensar, da mente - 

"voz passiva" 

•  Salvação em desenvolvimento (Fp 2:12-13) 
–  Mandamento - para o crente 
–  Recurso (poder) - vem de Deus  
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TRABALHO DE CASA 

32 

AUTO AVALIAÇÃO 

Escala 

33 
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Purificação Pessoal  
Aspectos Introspectivos 

• Como está o coração 

0 1 2 -1 -2 

Depravação progressiva 
Conformado com o mundo 
Obras da carne 
Nutro o velho homem 
Vivo pecando 
Pecados não confessados 

Santificação progressiva 
Busco transformação 
Frutos do espírito 
Luto com o velho homem 
Pecados eventuais 
Confesso regularmente 
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Purificação Pessoal  
Aspectos Relacionais 

• Como se porta nos círculos de 
relacionamento? 

0 1 2 -1 -2 

Bom testemunho 
Cordial 
Delicadeza 
Humilde 
Outrocentrismo 
 

Mau testemunho 
Indiferente 
Aspereza 
Arrogante 
Egocentrismo 

AUTO AVALIAÇÃO 

Quadrantes 

36 
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Grupo 2 

G
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20 

40 

60 

80 Negligente  
Indiferente( ) 

Negligente  
Incomodado ( ) 

Negligente  
Acomodado  ( ) 

Neófito  
Aprendiz   ( ) 

Diligente  
Imaturo  ( ) 

Diligente( )  
Indisciplinado 

Diligente  
Maduro ( ) 

Quadrantes de Maturidade 

0 38 

Análise FFOA 
Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 

VISÃO DE FUTURO 

• Como você sonha estar em sua comunhão 
com Deus daqui a 10 ou 20 anos? 

•  Escreva frases que descrevam o ideal 
para você 

•  Faça preferencialmente proposições 
tangíveis, mas pode fazer também as 
intangíveis 
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METAS 

•  Faça planos para 3 anos 
•  Proponha objetivos mensuráveis 

(quantificáveis) para você poder avaliar 
se alcançou ou não. 
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AÇÕES 

• Defina o que você vai fazer este ano. 
•  Seja específico - evite proposições 

genéricas. 
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