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De sorte que haja em vós o mesmo 

sentimento que houve também em 

Cristo Jesus, 

Que, sendo em forma de Deus, não 

teve por usurpação ser igual a Deus, 
Mas esvaziou-se a si mesmo, 

tomando a forma de servo, fazendo-

se semelhante aos homens; 

E, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de 

cruz.  
 
Filipenses 2: 5-8 
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Cristo e a Oração 

Pai nosso, que estás nos céus, santificado 
seja o teu nome;  

 

Venha o teu reino, seja feita a tua 

vontade, assim na terra como no céu;  
 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje;  

 

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos 

devedores;  

 

E não nos induzas à tentação; mas livra-
nos do mal; porque teu é o reino, e o 

poder, e a glória, para sempre. Amém.  

 

Mateus 6:9-13 

Intimidade 

Submissão 

Dependência 

Propósito 

Perdão 

Proteção 

Fidelidade 
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Agenda 

A Mente de Cristo  
Programa  

• Introdução e Objetivos; 

 

• A trilogia cristã e a mente de Cristo; 
 

• A mente liberta em Cristo; 
 

• A mentalidade de servo; 
 

• A mente e as emoções; 

 

• A mente e os relacionamentos; 
 

• Desfrutando da Mente de Cristo 

Livros: 

• A Mente de Cristo 

     T. Hunt & Claude King 

 

• Uma vida com propósitos 

      Rick Warren 

 

• Fazendo sua vida melhor 

      Bill Hybels 

 

• Mistério da vontade de Deus 

     C Swindoll 

 

• Santidade ao seu alcance 

     Ivenio dos Santos 
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Introdução 

Modulo 1: Objetivos 
Nossa mente conforme a mente de Cristo 

 

 

 Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm 

do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é capaz 

de entendê-las, porque elas são discernidas 

espiritualmente. 

Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele 

mesmo por ninguém é discernido; pois "quem conheceu 

a mente do Senhor para que possa instruí-lo? “ 

Nós, porém, temos a mente de Cristo.  

 

1Cor. 2:14-16 
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Introdução 

Modulo 1: Objetivos 
Nossos sentimentos conforme os sentimentos de Cristo 

 

 

 
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada 

qual também para o que é dos outros. 

De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve 

também em Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não 

teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a si mesmo, 

tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, 

achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz. 

Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um 

nome que é sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se 

dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo 

da terra,  

 

Fil. 2: 4-10 
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Introdução 

Modulo 1: Objetivos 
Nossa mente transformada, moldada e segundo o padrão de Cristo 

 

• Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem 

conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos. (Rm 8:29) 

 

• Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar 

e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.  

    (Rm 12:2) 

 

• Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a 

glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na 

mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor (2 Cor 3:18) 

 

• Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. (1 Cor 11:1) 
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Introdução 

Características Mentais 

Quando Jesus saiu 

do barco e viu uma 

grande multidão, 

teve compaixão 

deles, porque eram 

como ovelhas sem 

pastor. Então 

começou a ensinar-

lhes muitas coisas. 

Marcos 6:34 

1) Factual 

Vocês os 

reconhecerão por 

seus frutos. Pode 

alguém colher 

uvas de um 

espinheiro ou 

figos de ervas 

daninhas?  

Mateus7:16 

E respondendo 

Jesus, disse-lhe: 

Marta, Marta, estás 

ansiosa e afadigada 

com muitas coisas, 

mas uma só é 

necessária;  

Lucas 10:41 

"Ou, qual é o rei 

que, pretendendo 

sair à guerra contra 

outro rei, primeiro 

não se assenta e 

pensa se com dez 

mil homens é capaz 

de enfrentar aquele 

que vem contra ele 

com vinte mil?  

Lucas 14:31 

4) Organizado 

2) Holístico 

3) Emocional 
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Introdução 

24: E consideremo-

nos uns aos outros, 

para nos 

estimularmos ao 

amor e ás boas 
obras,  

23: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que 
professamos, pois aquele que prometeu é fiel.  

22: Sendo assim, 

aproximemo-nos de 

Deus com um 

coração sincero e 

com plena 

Convicção de fé, 
tendo os corações 

aspergidos para nos 

purificar de uma 

consciência 

culpada, e tendo os 

nossos corpos 

lavados com água 

pura. ,  

Trilogia da mente Cristã 

Esperança 

Fé  Amor 

Hebreus 10:22-24 
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Esperança 

Fé Amor 

6: Portanto, humilhem-

se debaixo da 

poderosa mão de 

Deus, para que ele os 

exalte no tempo 

devido.  

7: Lancem sobre ele toda a 

sua ansiedade, porque ele 

tem cuidado de vocês.  

2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem 

por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. 

Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.  

Introdução 

1 Pedro 5 2: 6 

Gratidão 
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Introdução 

 

 

2) Guerra ou Festa?  
    Soldado Francys Palys da 506 divisão 

    encontrou uma divisão inteira de  

    paraquedistas embriagados no dia D 

    na Normandia. Eles encontraram um  

    barril de bebida em um celeiro em  

    Vierville durante a noite.  

    (Coração Selvagem: John Eldredge) 

Dinâmica 1- A Batalha da Mente 

1) Guerra ou Picnic? 
Batalha de Manassas (Virginia US). 

Guerra civil EUA 

16 Julho 1861 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do 

diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e 

autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças 

espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:11,12 
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Introdução 

Dinâmica 1- A Batalha da Mente 

Inclinação  
Humana 

Pensamento Intenção Ação Hábito 

Danos 

Tratamento 

Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado 

jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gen 4:7 

Orgulho Vaidade Arrogancia 

Práticas 
  

 Coletivas 

Rebeldia Cumplicidade 

De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das 

paixões que guerreiam dentro de vocês? Thiago 4:1 

Egoísmo 
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A Trilogia Cristã 

Módulo 2: Os Fundamentos da Mente Cristã 

Esperança 

Fé 

Amor 

Lembramos continuamente, diante 

de nosso Deus e Pai, o que vocês 

têm demonstrado: 

o esforço motivado pelo amor  

e a perseverança proveniente da 

esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 

1 Tessalonicenses 1:3 

 

o trabalho que resulta da fé, 

 

Agora, pois, permanecem 

a fé, a esperança e o 

amor, estes três, mas o 

maior destes é o amor. 

1 Coríntios 13:13 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/13
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A Trilogia Cristã 

A Mente e a Fé 

Deus  
Se Agrada 

Graça  
Demanda 

Vida 
Requer 

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que 

não vemos. Hb 11:1 

Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como 

favor, mas como dívida. Todavia, àquele que não trabalha, mas 

confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como 

justiça. Romanos 4:4,5 

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não 

vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que 

ninguém se glorie. Efésios 2:8,9 
 
Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 

fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para 

que nós as praticássemos. Ef. 2:10 

 Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Cor. 5:7 

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 

precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 

buscam. Hebreus 11:6 

Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem 
as obras é inoperante? Tiago 2:20 
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A Trilogia Cristã 

A Mente e a Esperança 

A Força da sua Esperança  
=  

A Fonte da sua Esperança 

    Bendito o homem que confia no SENHOR e  

    cuja esperança é o SENHOR. Jeremias 17:7  

 

     Pois tu és a minha esperança, SENHOR Deus, 

a minha confiança  desde a minha 

mocidade Salmos 71:5 

Jamais tires da minha boca a palavra da 

verdade, pois nas tuas ordenanças 

coloquei a minha esperança. Salmo 119:43 2 – Palavra 

1 – Senhor 

É como um homem que, ao construir 

uma casa, cavou fundo e colocou os 

alicerces na rocha. Quando veio a 

inundação, a torrente deu contra 

aquela casa, mas não a conseguiu 

abalar, porque estava bem construída. 

Lucas 6:48 
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A Trilogia Cristã 

Tribulação Paciência Experiência Esperança 

E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a 

tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a 

esperança. Rm 5:3-4 

 Pois tudo o que foi escrito no 

passado, foi escrito para nos 

ensinar, de forma que, por meio 

da perseverança e do bom 

ânimo procedentes das Escrituras, 
mantenhamos a nossa 

esperança. Rm 15:4 

Que o Deus da esperança os 
encha de toda alegria e paz, por 

sua confiança nele, para que 

vocês transbordem de esperança, 

pelo poder do Espírito Santo.  

Rm 15:13 

Renovação 

O Fortalecimento da Mente 
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A Trilogia Cristã 

    Disse ele: "Mulher, por que está chorando? Quem você está 

procurando? " Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o 

senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o 

levarei". Jesus lhe disse: "Maria! " Então, voltando-se para ele, 

Maria exclamou em aramaico: "Rabôni! “. João 20:14-16 

Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha 

amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a 

minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me 

também do que pode dar-me esperança:  Lamentações 3:19 

Efeitos da Esperança em nossa Mente 

Fortalece 

Conforta 

Renova 

Novamente Jesus disse: "Simão, filho de João, você realmente 

me ama? " Ele respondeu: "Sim, Senhor tu sabes que te amo". 

Disse Jesus: "Pastoreie as minhas ovelhas". João 21:16 

Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos 

que dormem, para que não se entristeçam como os outros 

que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13 
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A Trilogia Cristã 

Dinâmica 2 – Instabilidades da Mente 

2 – Isolamento 

4 - Expectativas 

3 – Auto Piedade 

Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus 

altares, e mataram os teus profetas à espada. Sou o único 

que sobrou, e agora também estão procurando matar-me". 

1 Reis 19:10 
 

1 – Instabilidade 

O Senhor lhe disse: "Saia e fique no monte, na presença do Senhor, 
pois o Senhor vai passar". Então veio um vento fortíssimo que 
separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o 

Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, 
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve 
um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o 
murmúrio de uma brisa suave. 1 Reis 19:11,12 
 

Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para 

dizer-lhe: "Que os deuses me castiguem com todo o 

rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua 

vida o que você fez com a deles". Elias teve medo e 

fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou 

o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. 

Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e 

orou, pedindo a morte. 1 Reis 19:2-4 
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A Trilogia Cristã 
Módulo 3: 
A Mente e o Amor 

Amor 

Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da 

justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a 

incircuncisão tem valor algum; mas sim a fé que opera pelo amor. 

Gálatas 5:5,6 
 

Fé Esperança 

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22 
 

Frutos 

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. 
O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13 
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A Trilogia Cristã 

A Processo de 
Transformação 

Não percebe que não sabe 

  Quando eu era menino, falava como menino, pensava 

como menino e raciocinava como menino. Quando me 

tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em 

espelho; mas, então, veremos face a face. Agora conheço 

em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma 

como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:11,12 

Percebe que não sabe 

Percebe que sabe 

Não percebe que sabe 
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A Trilogia Cristã 
A Simplicidade e a  

totalidade do Amor 

E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. 

Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, 

semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 

Mateus 22:37-40 

 

Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como 

eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 

Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns 

aos outros. João 13:34,35 

 

1 - Deus 

2 - Próximo 

Amor 

Todo seu ser 

Como a ti mesmo 
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A Trilogia Cristã 

Sentimento + Atitude 

Sentimento 

+ 

Jesus pois, quando a viu chorar, 

e também chorando os judeus 

que com ela vinham, moveu-se 

muito em espírito, e perturbou-

se. João 11:33  

Ação 

Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida 

eterna. João 3:16 
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A Trilogia Cristã 

Amor na Prática 

1) Amar a Deus 

2)Amar ao Próximo 

Expectativas 

Valor 

Incentivo 

Submissão 

Gratidão 

O amor é paciente, o amor 

é bondoso. Não inveja, não 

se vangloria, não se 

orgulha. Não maltrata, não 

procura seus interesses, não 

se ira facilmente, não 

guarda rancor. O amor não 

se alegra com a injustiça, 

mas se alegra com a 

verdade. 

Tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta. 

1 Coríntios 13:4-7 

Aquele que 

não ama não 

conhece a 

Deus; porque 
Deus é amor. 

1 João 4:8 

Tolerância  
Perdão 

Dependência 
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A Trilogia Cristã 

Dinamica 3: 
Amor = Ação  

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que 
me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o 

amarei, e me manifestarei a ele. João 14:21 

T 
E 

M 

E 
R 

O 
B 
E 

D 

E 

C 
E 

R 

P 
E 

D 

I 
R 

A 
G 
R 

A 

D 

E 

C 

E 

R 

? 
Deus 

Poderoso 

Deus 

Justo 

Deus 

Compassivo 
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A Trilogia Cristã 

Temer 

O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o 

conhecimento do Santo a prudência. 

Provérbios 9:10 

T O P A ?

A intimidade do SENHOR é para os que o temem, 

aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. 

Salmos 25:14 

Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo!  Hebreus 10:31 

 
Portanto, já que estamos recebendo um Reino 

inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos 

a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, 

pois o nosso "Deus é fogo consumidor! " 

Hebreus 12:28,29 
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A Trilogia Cristã 

Obedecer 

Porém Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto 

prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se 

obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer 

é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do 

que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22 

E o amor é este: que andemos segundo os seus 

mandamentos. Este é o mandamento, como já desde 

o princípio ouvistes, que andeis nele. 2 João 1:6 

T O P A ?

Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos 

até o fim. Salmos 119:112 

 
Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os 

teus preceitos. Salmos 119:141 
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A Trilogia Cristã 

Pedir 
T O P A ?

Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas 

aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o 

Espírito Santo àqueles que lho pedirem? Lucas 11:13 

 
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as 

nossas fraquezas; porque não sabemos o que 

havemos de pedir como convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós com gemidos 

inexprimíveis. Romanos 8:26 

Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a 

minha súplica. Salmos 116:1 
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A Trilogia Cristã 

Agradecer 

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de 

Deus em Cristo Jesus para convosco.  

1 Tessalonicenses 5:18 

Louvar-te-ei com retidão de coração quando 

tiver aprendido os teus justos juízos.  

Salmos 119:7 

E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu 

tornarei para lá; o SENHOR o deu, e o SENHOR o 

tomou: bendito seja o nome do SENHOR.  

Jó 1:21 

T O P A ?
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A Mente Liberta em Cristo 

Módulo 4: A Mente Liberta em Cristo 

Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós 

permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus 

discípulos; E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

João 8:31,32 
 

Mente Dividida 

Mente Liberta 

Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, 

limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o 

coração. Tiago 4:8 

Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor; é alguém 

que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1:7,8 

 
Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, 

mentimos, e não praticamos a verdade. 1 João 1:6 
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A Mente Liberta em Cristo 

Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não 

quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não 

quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em 

mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: Quando quero 
fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser 

tenho prazer na lei de Deus; mas vejo outra lei atuando nos 

membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha 

mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em 
meus membros. Miserável homem eu que sou! Quem me 

libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus 

Cristo, nosso Senhor! De modo que, com a mente, eu próprio sou 

escravo da lei de Deus; mas, com a carne, da lei do pecado.  
 

Romanos 7:19-25 

Mente 

Espírito 

Corpo 

Corpo x Espírito 



A mente de Cristo – Escola Bíblica IBCU 

Erasmo Cardoso 

A Mente Liberta em Cristo 

Inveja 

Imoralidade 
Avareza 

Ganância 

Vicios 

Fofoca 

Ira  

Rancor 

Áreas de Batalha 

Área da batalha 

Área da autoconfiança 

Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao 

diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7 

Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe 

não caia. 1 Coríntios 10:12 

Não veio sobre vós tentação, 

senão humana; mas fiel é Deus, 

que não vos deixará tentar acima 

do que podeis, antes com a 

tentação dará também o escape, 

para que a possais suportar.  1 

Coríntios 10:13 

Se dissermos que não pecamos, fazemo-

lo mentiroso, e a sua palavra não está 

em nós. 1 João 1:10 

Batalha 

do 

Ego 

Área da inconciência 

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 

coração; prova-me, e conhece os meus 

pensamentos. E vê se há em mim algum 

caminho mau, e guia-me pelo caminho 

eterno.Salmos 139:23,24 
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A Mente Liberta em Cristo 
A Mente Liberta em Cristo 

Inclinação  
Humana 

Pensamento Intenção Ação Hábito 

Práticas 
  

 Coletivas 

3) Mente Liberta 

Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós 
permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente 
sereis meus discípulos; E conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará. João 8:31,32 
 

2) Quebrantamento e dor 

Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso 
por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se 
diante do Senhor, e ele os exaltará.  Tiago 4:7-10 

1) Confronto com a Palavra 

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da alma e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 

Graça 
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A Mente Liberta em Cristo 

Cobiça 

E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações 

e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 

que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 

louvor, nisso pensai. Filipenses 4:7,8 
 

Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta 

arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o 

pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte.  

Tiago 1:14-15 

Escravidão ou Liberdade? 

Submissão 

Pecado 

Louvor 

Pensamento 

Escravidão 

Liberdade 

Pensamentos 

Pensamentos Deus 



A mente de Cristo – Escola Bíblica IBCU 

Erasmo Cardoso 

A Mente Liberta em Cristo 

Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, 

pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, 

imparcial e sincera. Tiago 3:17 

Pura Pacífica Amável Compreensiva Misericordiosa Imparcial Sincera 

Frutos 

Amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade 
Mansidão e  

Domínio 

A Mente Ordenada 

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22 

 

Mente Liberta: 

Frutos na vida: 
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A Mente Liberta em Cristo 

Frutos de Longo Prazo 

Jonathan Edwards nasceu em 
1703 em Windsor Connecticut. Ele 

era filho do Pastor Timothy 

Edwards. Seus descendentes: 

 

3 se tornaram reitores 

3 senadores dos Estados Unidos 

30 juizes 

100 advogados 

60 médicos 

65 professores de universidades 

75 oficiais de exército e marinha 

100 pregadores e missionários 

 60 escritores de destaque 

 1 vice-presidente dos EUA 

 80 altos funcionários públicos, 

 250 formados em universidades, 

 

Os descendentes de Jonathan 

Edwards não custaram ao Estado 

um dólar. 
 

Max Jukes, um famoso ateu, 
contemporâneo a Edwards, viveu uma vida 

ímpia e deixou a seguinte descentencia: 

 

310 morreram como indigentes. 

150 foram criminosos, sendo 78 assassinos 

100 eram alcoólatras 

Mais da metade das mulheres, prostitutas 

 

Os descendentes de Jukes custaram ao 

Estado 1.250.000 dólares. 
 

Estudo de Benjamim B. Warfield de Princeton  
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A Mente de Servo 

Módulo 5: 
A Mente de um Servo 

 

 

• Perspectivas do mundo e do Reino de Deus; 

 

• Modelo de Cristo; 

 

• Desafios de um Servo; 

 

• Características de um Servo. 
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A Mente de Servo 
Perspectivas da atitude de  

de Servo. Mundo x Reino de Deus 

Mundo 

Reino 

Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de 

qual deles era considerado o maior. 
Jesus lhes disse: "Os reis das nações dominam sobre 

elas; e os que exercem autoridade sobre elas são 

chamados benfeitores. Lucas 22:24,25 

 

Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser 

tornar-se importante entre vocês deverá ser servo; 

e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de 

todos. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por 
muitos". Marcos 10:43-45 

 

X 
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A Mente de Servo 
A atitude de servo de Cristo 

e a Graça no processo da salvação e santificação 

Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. 

Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos 

discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido. 

Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os 

pés a mim? Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu 

agora, mas tu o saberás depois. 

Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te 

não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só 

os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele 

que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo 

está limpo. Ora vós estais limpos, mas não todos. João 13:4-10 

 

Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele 

mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido 

reconciliados, seremos salvos por sua vida! Romanos 5:10 
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3 perspectivas radicais 

de Cristo 

Juiz 

Réu 

Advogado 

Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor 

Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os 

mortos, na sua vinda e no seu reino, 

2 Timóteo 4:1 

  

Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que 

não pequeis; e, se alguém pecar, temos um 

Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 

1 João 2:1 

 

 
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e 

não somente pelos nossos, mas também pelos 

de todo o mundo. 

1 João 2:2 

A Mente de Servo 
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A Mente de Servo 

A Mente Focada 

12 Anos: (Lucas 2:49) 

“...me convém tratar dos negócios de meu Pai?” 

30 Anos: (João 4:34) 

“...A minha comida é fazer a vontade Daquele que  

me enviou, e completar sua obra..” 

32 Anos: (João 6:38) 

“...Porque eu desci do céu, não para fazera minha  

Vontade, mas a vontade Daquele que me enviou..” 

 Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, 

administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas 

formas. 1 Pe 4:10 

Exemplo de Jesus 

Mandamento para nós 
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A Mente de Servo 
A Escolha de um Servo 

"Nenhum servo pode servir a dois 

senhores; pois odiará a um e amará ao 

outro, ou se dedicará a um e desprezará 

ao outro. Vocês não podem servir a Deus 

e ao Dinheiro". Lucas 16:13 
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A Mente de Servo 

Desafios de um Servo 

Investimento  
e  

Risco 

Sacrifício 

Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: 

Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas 

onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste; 

E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que 

é teu. Mateus 25:24,25 

 

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida 

pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o 

que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo 

não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho 

chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes 

tornei conhecido. João 15:13-15 

Perdas 

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 
6 que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a 

Deus era algo a que devia apegar-se; 7 mas esvaziou-se a si 

mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos 

homens. Fil. 2:6 
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43 

Perspectivas de uma  

vida servidora 

Gloria Pessoal 

Quebrantamento 

Prioridade aos outros 

Competição 

Tolerânica e Perdão 

Obediência 

A Mente de Servo 

O maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23:11 

...não pense de si mesmo além do que convém; 

antes, pense com moderação... Rm 12:3 

não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às 

humildes; não sejais sábios em vós mesmos; Rm 12:16 

Perto está o Senhor dos que têm o coração 

quebrantado, e salva os contritos de espírito. Sm 34:18 

Dispus o meu coração para cumprir os teus 

decretos até o fim. Salmos 119:112 

Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão 

quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? " 

Jesus respondeu: "Eu lhe digo: não até sete, mas até 

setenta vezes sete. Mateus 18:21,22 

 

Empatia Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os 

que choram; Romanos 12:15 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/23/11+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/3+
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A Mente de Servo 
A disposição mental com  

relação aos outros 

Além do mais, visto que 

desprezaram o 

conhecimento de Deus, ele 

os entregou a uma 

disposição mental 

reprovável, para praticarem 

o que não deviam.  

Tornaram-se cheios de toda 

sorte de injustiça, maldade, 

ganância e depravação. 

Estão cheios de inveja, 

homicídio, rivalidades, 

engano e malícia.  

Romanos 1:28-29 

Inveja 

Arrogância 

Rivalidade 
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A Mente de Servo 

Vigilante 

Compassivo 

Compaixão de Servo 

Ex: Bom Samaritano 

Disposto 

Corajoso 

Humilde 

Paciente 

Em resposta, disse Jesus: "Um homem descia de Jerusalém para 

Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram 

as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase 

morto.  

Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. 

Quando viu o homem, passou pelo outro lado.  

E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, 

passou pelo outro lado.  

Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se 

encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele.  

Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho 

e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o 

para uma hospedaria e cuidou dele.  

No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe: 

‘Cuide dele. Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que 

você tiver’.  

Lucas 10:30-35 
Fiel 
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Módulo 6: Sabedoria Emocional 

• A paz e o entendimento 

 

• Jesus e emoções: “Pesares” e “Alegrias” 

 

• Impulsos emocionais 

 

• Sabedoria emocional de Jesus 

Jesus e as Emoções 
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Importância do Tema: 
Jesus e as Emoções 

Uma pesquisa do Instituto de Michigan, nos Estados Unidos, 

especializado em pesquisas sociológicas, mostra que três em cada dez 

habitantes da capital paulista apresentam algum transtorno mental.  

 

A pesquisa durou cinco anos, de 2004 a 2009, e ouviu 5.037 pessoas da 

região metropolitana de São Paulo. A entrevista foi feita com a 

população de 24 países.  
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O que é Paz? 
Jesus e as Emoções 

Mundo 

Reino 

Dependente de: 

 - Saúde; 
 - Conforto; 

 - Dinheiro; 

 - Sucesso; 

 - Ausência de problemas 
X 

Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no 

mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o 

mundo. João 16:33 

Independente do meio externo 
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Paz de Deus: 3 Perspectivas 
Jesus e as Emoções 

E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 

vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 

Filipenses 4:7 

E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso 

espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.  

1 Tessalonicenses 5:23 
 

Alma Espírito Corpo 

Corações Pensamentos 

Instabilidades da vida 
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Razão e Emoção 
Jesus e as Emoções 

Emoção Razão + = Decisão 

Cativar 

A Mente 
Controlar 

Emoções 

Avaliar 

Consequências 

Quanto ao mais, 

irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o 

que é honesto, tudo 

o que é justo, tudo o 

que é puro, tudo o 

que é amável, tudo o 

que é de boa fama, 

se há alguma virtude, 

e se há algum louvor, 

nisso pensai. 

Filipenses 4:8 

O homem paciente 
dá prova de grande 

entendimento, mas o 

precipitado revela 

insensatez.  

Provérbios 14:29 

O prudente percebe o 

perigo e busca refúgio; 

o inexperiente segue 

adiante e sofre as 

conseqüências. 

Provérbios 22:3 

A sabedoria do homem 

prudente é discernir o seu 

caminho, mas a 
insensatez dos tolos é 

enganosa. Provérbios 14:8 

A resposta branda 
desvia o furor, mas a 

palavra dura suscita 

a ira.  

Provérbios 15:1 
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Fundamento Firme 
Jesus e as Emoções 

Casa construida na Rocha: 
 
É semelhante ao homem que edificou 
uma casa, e cavou, e abriu bem fundo,  
e pôs os alicerces sobre a rocha; e,  
vindo a enchente, bateu com ímpeto a  

corrente naquela casa, e não a pôde  
abalar, porque estava fundada sobre a 
 rocha.  Lucas 6:48 
 

Árvore no Ribeiro: 

 
Bem-aventurado o homem que não  
anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 
detém no caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarnecedores. Antes 
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei  

medita de dia e de noite. Pois será como a 
árvore plantada junto a ribeiros de águas, a 
qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas 
folhas não cairão, e tudo quanto fizer 
prosperará. Salmos 1:1-3 
 

Emoções 

Tempestade Seca 
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Importância das Emoções:  “Pesares” e “Alegrias”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pesares: 

 
• Ira no templo (Zelo). Templo 

(João 2. 14-17) 

 

• Indignação (Condoendo-se) 

E olhando com indignação 

(Marcos 3.5) 

 

• Desaprovação 

Suspirou profundamente em seu 

Espírito (Pediram sinais) 

(Marcos 8.12) 

 

• Comoção. Enterro de Lázaro 

(João 11.35) 

 

• Angústia. Getsêmane  

(Lucas 22.44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegrias: 
 

 

• Desejo de estar junto. Última 

Ceia. (Lucas 22.15) 

 

• Exultação. Volta dos 70 (Lucas 

10.21) 

 

• Entusiasmo. Vamos a outros 

lugares(Marcos 1: 38) 

 

•  Alegria. Gozo esteja em vós. 

Completo (João 15:11) 

 

• Atençãoàs crianças: (Mateus 19: 

14) 

 

• Comemorações. Casamento 

em Caná. (João 2.2) 

 

Jesus e as Emoções 
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Impulsos Emocionais? 

Regra dos 5 seg: PENSE 
 

• Fúria pecaminosa; 

 

• Rancor; 

 

• Medo; 

 

• Pessimismo; 

 

• Desconfiança; 

 

• Melancolia; 

 

• Cinismo; 

 

• Escárnio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Impulsos Emocionais 
Jesus e as Emoções 

Sabedoria 

Escrituras? 

Estou 

Negando 

Por que 

a 

da

s 

Portanto, meus 

amados 

irmãos, todo o 

homem seja 

pronto para 

ouvir, tardio 

para falar, 

tardio para se 

irar.  

 

Tiago 1:19 
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Jesus e as Emoções 

Iniciativa 

Fuga 

Paralisia 

Perseverança 

Indolência 

Diligencia 

Mente  
e 

Emoções 

2 Timóteo 1:7 

1 João 4:18 

Ester 4:16 (Decisão) 

Lucas 19:20-21(Investir) 

Prov 22:29 (Diligente) 

Prov 13:4 (Preguiça) 

Rm 5:3-4 (Tribulação) 

1 Reis 19:11 (Elias) 

Dinâmica 4:  

A Mente Liberta 

Coragem 

Desânimo 
Medo 

Porque Deus não nos 
deu o espírito de 
temor, mas de 
fortaleza, e de amor, e 
de moderação. 
 

No amor não há temor, 
antes o perfeito amor 
lança fora o temor; porque 
o temor tem consigo a 
pena, e o que teme não é 
perfeito em amor. 
 

E assim irei ter com o rei, ainda 
que não seja segundo a lei; e se 
perecer, pereci. 
 

Viste o homem diligente na sua obra? 
Perante reis será posto; não 
permanecerá entre os de posição 
inferior. 

tribulação produz a paciência, 
E a paciência a experiência, e a 
experiência a esperança. 
 

E veio outro, dizendo: Senhor, aqui 
está a tua mina, que guardei num 
lenço; 

 
 

A alma do preguiçoso deseja, e coisa 
nenhuma alcança, mas a alma dos 
diligentes se farta. 
 

Jezabel e Elias 
 

Energia 
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Módulo 7: Jesus e os Relacionamentos 

• Definindo o foco 

 

• O Foco em coisas materiais; 

 

• Confiança na provisão de Deus; 

 

• Perdão e Exortação; 

 

• O modo de falar de Jesus. 

Jesus e os Relacionamentos 
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Jesus e os Relacionamentos 

EU 

Eu 

Preciso Eu 

Mereço 

Eu 

Posso 

Então a serpente disse à 

mulher: Certamente não 

morrereis. Gênesis 3:4 

Porque Deus sabe 

que no dia em que 

dele comerdes se 

abrirão os vossos 

olhos, e sereis 

como Deus, 

sabendo o bem e 

o mal. Gênesis 3:5 

E viu a mulher que 

aquela árvore era 

boa para se 

comer, e 

agradável aos 

olhos, e árvore 

desejável para dar 

entendimento; 

tomou do seu 

fruto, e comeu  

Gênesis 3:6 

Definindo nosso foco  
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Jesus e os Relacionamentos 

DEUS 

Ser  

Fiel 

Temer 

Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: 

Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, 

Para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também 

está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:6-7 

Então disse-lhe 

Jesus: Vai-te, 

Satanás, porque 

está escrito: Ao 

Senhor teu Deus 

adorarás, e só a 

ele servirás.  

Mateus 4:10 

Está escrito: Nem 

só de pão viverá o 

homem, mas de 

toda a palavra 

que sai da boca 

de Deus  

Mateus 4:4 

Definindo nosso foco  

Depender 
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• Nasceu em uma manjedoura: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e 

deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.  Lucas 2:7 

 

• Não tinha onde reclinar a cabeça: E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, 

ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.  Lucas 9:58 

 

• Sustentado e servido por mulheres: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos 

malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios; e 

Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras que o serviam 

com seus bens.  Lucas 8:2-3 

 

• Sepultado em um túmulo emprestado: E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo 

num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Lucas 23:53 

Jesus e os Relacionamentos 

Foco de Jesus 
• Vamos a outros lugares. Foi para isso é que eu vim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, 

para que eu ali também pregue; porque para isso vim. Marcos 1:38 

 

• Compaixão das multidões: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão 

deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas 

coisas. Marcos 6:34 

 

• Dar a vida pelo amigo: O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim 

como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos 

seus amigos.  João 15:12-13 

 

• Confraternizações com publicanos e pecadores: E os escribas e fariseus, vendo-o comer com 

os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os 

publicanos e pecadores? Marcos 2:16 

Pessoal 

Foco 

Material 

Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Tm 6:8  
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Sobre Tolerância 
Jesus e os Relacionamentos 

Perdoa  

Expectativas Reais 

Reconhece o dever de perdoar 

E não necessitava de que alguém 

testificasse do homem, porque ele 

bem sabia o que havia no homem. 

João 2:25 

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 

como nós perdoamos aos nossos 

devedores; Mateus 6:12 

Então Pedro, aproximando-se dele, 

disse: Senhor, até quantas vezes 

pecará meu irmão contra mim, e eu 

lhe perdoarei? Até sete? 

Jesus lhe disse: Não te digo que até 

sete; mas, até setenta vezes sete. 

Mateus 18:21,22 
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Sobre Exortação 
Jesus e os Relacionamentos 

Estultícia 

Ingenuidade 

Orientação 

Disciplina 

E não hei de eu ter compaixão da grande 

cidade de Nínive, em que estão mais de 

cento e vinte mil homens que não sabem 

discernir entre a sua mão direita e a sua 

mão esquerda, e também muitos animais? 

Jonas 4:11 

A estultícia está ligada ao coração da 

criança, mas a vara da correção a 

afugentará dela. Provérbios 22:15 

Rebeldia 

Na verdade o rebelde não busca senão 

o mal; afinal, um mensageiro cruel será 

enviado contra ele. Provérbios 17:11 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Deus 

Marido  

Esposa  

Pai 

Filho 

Líder 

Liderado 

Irmão 

Irmão 

Filhos 

Mundo 

Submissão Proteção 

Respeito 

Amor 

Honra 

Disciplina 

Diligência 

Justiça 

Tolerância 

Exortação Testemunho 

Ser Humano 

Renascer 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Deus 

Submissão Proteção 

Ser Humano 

 Jerusalém, Jerusalém, 

que matas os profetas, 

e apedrejas os que te 

são enviados! quantas 

vezes quis eu ajuntar os 

teus filhos, como a 

galinha ajunta os seus 

pintos debaixo das 

asas, e tu não quiseste! 

Mat. 23:37 

Porém Samuel disse: 
Tem porventura o 

Senhor tanto prazer 

em holocaustos e 

sacrifícios, como em 
que se obedeça à 

palavra do Senhor? Eis 

que o obedecer é 

melhor do que o 
sacrificar; e o atender 

melhor é do que a 

gordura de carneiros. 

1 Samuel 15:22 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Honra Disciplina 

Filho 

Pai 

 E vós, pais, não 
provoqueis à ira a 

vossos filhos, mas 

criai-os na doutrina e 
admoestação do 
Senhor. 

 

Efesios 6:4 

Honra a teu pai e 

a tua mãe, para 

que se 
prolonguem os 

teus dias na terra 

que o Senhor teu 

Deus te dá. 
 

Êxodo 20:12 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Respeito Valor 

Esposa 

Marido 

Do mesmo modo vocês, 

maridos, sejam sábios no 

convívio com suas 

mulheres e tratem-nas 
com honra, como parte 

mais frágil e co-herdeiras 

do dom da graça da 

vida, de forma que não 
sejam interrompidas as 

suas orações. 

 

1 Pedro 3:7 
 

Portanto, cada um 

de vocês também 
ame a sua mulher 

como a si mesmo, 

e a mulher trate o 

marido com todo o 
respeito.  
 

Efésios 5:33 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Diligência Justiça 

Liderado 

Líder 

Escravos, obedeçam em 
tudo a seus senhores terrenos, 
não somente para agradar 
os homens quando eles  

estão observando, mas com 
sinceridade de coração, pelo 
fato de vocês temerem ao 
Senhor. Tudo o que fizerem, 
façam de todo o coração, 

como para o Senhor, e não 
para os homens, sabendo 
que receberão do Senhor a 
recompensa da herança. É a 

Cristo, o Senhor, que vocês 
estão servindo.  
Colossenses 3:22-24 
 

Senhores, dêem aos 

seus escravos o que é 

justo e direito, sabendo 

que vocês também 

têm um Senhor no céu. 

Colossenses 4:1 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Tolerância Exortação 

Irmão 

Irmão 

Assim como o ferro 

afia o ferro, o homem 

afia o seu 

companheiro. 

 

Provérbios 27:17 

 

 Suportem-se uns 

aos outros e 

perdoem as 

queixas que 

tiverem uns contra 

os outros. Perdoem 

como o Senhor lhes 

perdoou. 

 

Colossenses 3:13 
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Jesus e os Relacionamentos 

Relacionamentos 

Renascer Testemunho 

Mundo 

Filhos 

Um novo mandamento 

vos dou: Que vos ameis 

uns aos outros; como eu 

vos amei a vós, que 

também vós uns aos outros 

vos ameis. 

Nisto todos conhecerão 

que sois meus discípulos, se 

vos amardes uns aos 

outros.  

 

João 13:34,35 

 

 Jesus respondeu, e 

disse-lhe: Na verdade, 

na verdade te digo 

que aquele que não 

nascer de novo, não 

pode ver o reino de 

Deus. 

 

João 3:3 
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Módulo 9: Desfrutando da Mente de Cristo 

 

 

• Os Desafios quanto a termos a mente de Cristo; 

 

 

• Revertendo o ciclo da rebeldia; 

 

 

• O Equilíbrio da mente de Cristo; 

 

 

• Como é isso na prática. 

Vivendo em Espírito 
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Os Desafios 
Vivendo em Espírito 

Tribulação Tentação Ofensa 

E não somente isto, mas 

também nos gloriamos nas 

tribulações; sabendo que 

a tribulação produz a 

paciência, E a paciência 

a experiência, e a 

experiência a esperança.  

Romanos 5:3 

Tomando 

sobretudo o 

escudo da fé, com 

o qual podereis 

apagar todos os 

dardos inflamados 

do maligno.  

Efésios 6:16 

Eu, porém, vos digo: Amai 

a vossos inimigos, 

bendizei os que vos 

maldizem, fazei bem aos 

que vos odeiam, e orai 

pelos que vos maltratam 

e vos perseguem; para 

que sejais filhos do vosso 

Pai que está nos céus.  

Mateus 5:43-44 

Esperança Fé Amor 

E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; 

 porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,  

mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 

 Romanos 8:26 
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Obstinação 

Insegurança Rebeldia 

Ingratidão 

Vivendo em Espírito 

O Ciclo Impulsivo  

do Êxodo 
E toda a congregação dos 
filhos de Israel murmurou 
contra Moisés e contra 
Arão no deserto.  

Êxodo 16:2 

E ele os tomou das suas 
mãos, e trabalhou o ouro 
com um buril, e fez dele um 
bezerro de fundição. Então 
disseram: Este é teu deus, ó 

Israel, que te tirou da terra 
do Egito. Exodo 32:4 

Disse mais o SENHOR a 
Moisés: Tenho visto a 
este povo, e eis que é 
povo de dura cerviz. 

Exodo 32:9 

Não é esta a palavra 
que te falamos no Egito, 

dizendo: Deixa-nos, que 
sirvamos aos egípcios? 
Pois que melhor nos 
fora servir aos egípcios, 
do que morrermos no 
deserto.. Exodo 14:12 

0% Racional 

100% Impulsivo 
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Dependencia 

Confiança Obediência 

Louvor 

Vivendo em Espírito 

O Ciclo Racional 

Bem-aventurados os 
retos em seus 
caminhos, que andam 
na lei do SENHOR  
Salmos 119:1 

Isto é a minha 
consolação na minha 
aflição, porque a tua 
palavra me vivificou  

Salmos 119:50 

Å meia noite me levantarei para te 
louvar, pelos teus justos juízos  
Salmos 119:62 

Melhor é para mim a lei da 
tua boca do que milhares 

de ouro ou prata.  
Salmos 119:72 

Culto Racional 
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Vivendo em Espírito 

Disse-lhes Jesus: "Estejam 

atentos e tenham cuidado 

com o fermento 

dos fariseus e dos saduceus 

Mateus 16:6 

  

 

 
                             

 Imoral 

 

              Briguento 

 

         Áspero 

 

             Intratável 

 

     Desapiedado 

 

       Infrutífero 

 

        Indeciso 

 

    Mentiroso 

 
 
   Legalista 

 

     Acomodado 

 

           Negligente 

 

               Adulador 

 

                  Indulgente 

 

                    Obcecado 

 

                      Inflexível 

 

                       Brutal 

 

Virtudes 
 

Puro 

 

Pacífico 

 

Moderado 

 

Tratável 

 

Misericordioso 

 

Frutífero 

 

Firme 

 

Sincero 

A Colina Escorregadia 

Josué 2: 4 (Raabe) 

Mateus 26: 39,42 (Getsemani) 

Mateus 7: 20 (Pelos frutos) 

João 11:35 (Jesus Chorou) 

Mateus 5: 23/24 ( Reconciliação) 

Lucas 9:54 ( Fogo do ceus) 

Mateus 5-:9 ( Pacificador) 

João 8:7 (Primeira pedra) 

Olhai, pois, que façais como vos 

mandou o Senhor vosso Deus; 

não vos desviareis, nem para a 

direita nem para a esquerda. 

Deuteronômio 5:32 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/6+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/6+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/5/32+
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Razão e Espírito 
Vivendo em Espírito 

E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, 

desceram a Selêucia e dali navegaram para 

Chipre. Atos 13:4 

E, passando pela Frígia e pela província da 

Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo 

de anunciar a palavra na Ásia.  Atos 16:6 

Pedindo sempre em minhas orações que nalgum 

tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça 

boa ocasião de ir ter convosco. Romanos 1:10 

Os conselhos são importantes para quem quiser 

fazer planos, e quem sai à guerra precisa de 

orientação.  Provérbios 20:18 

Os planos bem elaborados levam à fartura; mas 

o apressado sempre acaba na miséria. 

Provérbios 21:5 

Oração 

Planejamento 

Orientação 

Discernimento 

Dependência 

 As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a 

nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. DT.29:29 
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Amor e Santidade 

Amor 

Intimidade 
 Justiça 

Temor 
Jesus 

Vivendo em Espírito 

A intimidade do SENHOR é para os que o temem, aos quais ele dará a  

conhecer a sua aliança. Salmos 25:14 

Porque Deus amou o 

mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho 
unigênito, para que 

todo aquele que nele 

crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna.  

 

João 3:16 

Portanto, já que estamos 

recebendo um Reino 

inabalável, sejamos 
agradecidos e, assim, 

adoremos a Deus de 

modo aceitável, com 

reverência e temor, pois 
o nosso "Deus é fogo 

consumidor! " 

 

Hebreus 12:28,29 
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O modelo de Jesus 

Perfil Definição 

Empático 

Transformador 

Firme 

Encorajador 

Autêntico 

Fiel 
Encorajador 

Autêntico Firme 

Fiel Transformador 

Empático 

Mente  

De 

 Cristo 

Mt 14:14 (Mult. Pães - Empatia)    

Mt 18:23-35 (Credor compassivo) 

Mt 7:24 (Alicerces) 

Mt 13:18 (Semeador) 

Mc 8:29-33 (Pedro repreendido) 

Lc 19:45 (Zelo no templo) 

Jo 21:15 (Pedro confrontado) 

Jo 16:33 (Tribulações e vitória) 

Mt 6:1-8 (Hipocrisia) 

Lc 6:43-45 (Frutos) 

Lc 15,4 (Ovelha perdida) 

Lc 8:16 (Candeia disponível) 

Vivendo em Espírito 
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Vivendo em Espírito 
A Mente Liberta em Cristo 

Inclinação  
Humana 

Pensamento Intenção Ação Hábito 

Práticas 
  

 Coletivas 

1) Condicionamento 

Jesus dizia, pois, aos 
judeus que criam nele: Se 

vós permanecerdes na 
minha palavra, 
verdadeiramente sereis 
meus discípulos; E 
conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará. 

João 8:31,32 
 

3) Quebrantamento 

Entristeçam-se, lamentem e 
chorem. Troquem o riso por 

lamento e a alegria por 
tristeza. Humilhem-se diante 
do Senhor, e ele os exaltará.  
Tiago 4:7-10 

2) Discernimento 

Porque a palavra de Deus é 
viva e eficaz, e mais 

penetrante do que espada 
alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da 
alma e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta 
para discernir os 

pensamentos e intenções do 
coração. Hebreus 4:12 
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Propagando essa verdade.. 
Isso não é só para você! 

Vivendo em Espírito 

Portanto ide, fazei 

discípulos de todas as 

nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo;  

Mateus 28:19 

Antes, santificai ao Senhor 

Deus em vossos corações; 

e estai sempre preparados 

para responder com 

mansidão e temor a 

qualquer que vos pedir a 

razão da esperança que 

há em vós, 1 Pedro 3:15 

Influenciômetro 

Influente? 

Neutro? 

Influenciado? 
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Vivendo em Espírito 
Como é isso na prática: 

David: Arrependimento 

Saul David 

Remorso Arrependimento X 

Distância de Deus 

Rejeição das consequências 

Temor aos Homens 

Terceirização da Culpa 

Busca a Deus 

Aceitação das consequências 

Temor a Deus 

Confissão 

1Sm 31 (Suicídio) 2Sm 24(Recenseamento) 

Falta de Esperança Esperança 

Fim Recomeço 
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Como é isso na prática 

José: Integridade 

Vivendo em Espírito 

E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um 

homem como este em quem haja o espírito 

de Deus? 

Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te 

fez saber tudo isto, ninguém há tão 

entendido e sábio como tu  

 

Gênesis 41:38,39 
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Vivendo em Espírito 

Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a 

teu servo em lugar de Davi meu pai; e sou apenas 

um menino pequeno; não sei como sair, nem como 

entrar. E teu servo está no meio do teu povo que 

elegeste; povo grande, que nem se pode contar, 

nem numerar, pela sua multidão. 

A teu servo, pois, dá um coração entendido para 

julgar a teu povo, para que prudentemente discirna 

entre o bem e o mal; porque quem poderia julgar a 

este teu tão grande povo? 

E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de 

que Salomão pedisse isso. 

 

1 Reis 3:7-10 

 

  

Como é isso na prática 

Salomão: Propósito de Servir 
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Vivendo em Espírito 

Prisma de Senaqueribe, preservado no Instituto 

Oriental da Universidade de Chicago.  

Ele diz, em parte: “Quanto a Ezequias, o judeu, ele 

não se submeteu ao meu jugo, eu sitiei 46 de suas 

cidades fortes, fortificações muradas e inúmeras 

aldeias pequenas na sua vizinhança, e conquistei(-

as) por meio de bem batidas rampas (de terra) e 

aríetes trazidos (assim) para perto (das muralhas) 

(junto com) o ataque de soldados de infantaria, 

(empregando) minas, brechas, bem como o 

trabalho de sapadores. Eu desalojei (delas) 200.150 

pessoas, jovens e idosos, homens e mulheres, 

cavalos, mulos, jumentos, camelos, gado grande e 

miúdo sem conta, e considerei(-os como) presa. A 

ele mesmo [Ezequias] fiz prisioneiro em Jerusalém, 

sua residência real, como a um pássaro numa 

gaiola. . . . Ancient Near Eastern Texts, p. 288. 

  

Como é isso na prática 

Ezequias: Dependência e Ação (2 Reis 18/19) 
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Como é isso na prática: 

Daniel: Fidelidade 

Vivendo em Espírito 

Então Daniel foi introduzido à presença do 

rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu 

aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de 

Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? 

Tenho ouvido dizer a teu respeito que o 

espírito dos deuses está em ti, e que em ti 

se acham a luz, e o entendimento e a 

excelente sabedoria.  

 

Daniel 5:13,14 
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Cristo e a Oração 
Vivendo em Espírito 

Pai nosso, que estás nos céus, santificado 
seja o teu nome;  

 

Venha o teu reino, seja feita a tua 

vontade, assim na terra como no céu;  
 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje;  

 

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos 

devedores;  

 

E não nos induzas à tentação; mas livra-
nos do mal; porque teu é o reino, e o 

poder, e a glória, para sempre. Amém.  

 

Mateus 6:9-13 

Intimidade 

Submissão 

Dependência 

Propósito 

Perdão 

Proteção 

Glória a Deus 
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Obrigado 


