
Nível 1:  VIDA

Nome:___________________________

Superando
Pecados



Antes de nós termos experimento a salvação, nós éramos ______________ do 
pecado.  Por isso nós acabamos trazendo muitos dos nossos padrões pecaminosos 
para a nossa nova vida com Cristo. No entanto, Deus nos chamou para viver uma vida 
livre de tal escravidão.  

Efésios 4:17-19

AS BOAS NOVAS:  ______ não precisamos ser escravos. 

Romans 6:17-18

1 Corinthians 10:13  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Introdução

17 Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que 
vivem na inutilidade dos seus pensamentos. 18 Eles estão obscurecidos no 
entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, 
devido ao endurecimento do seu coração. 19 Tendo perdido toda a sensibilidade, eles 
se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza.

17 But thanks be to God that, though you used to be slaves to sin, you have come to 
obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. 
18 You have been set free from sin and have become slaves to righteousness.

13 Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; 
ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando 
forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam 



1.  Nosso ______________ controla nossos ______________ (Tito 1:15)

Ex.  Vamos dizer que um homem vê uma mulher bonita, e que ela esteja 
esperando para chamar a atenção dele …

a.  O homem de caráter fraco irá pensar… “______________…”

b.  O homem de caráter correto irá pensar... Prazeres pecaminosos não 
trarão a __________ que eu procuro. _______ estar contente com o que Deus me deu.

2.  Nossos ______________ determinam nossas ___________.
(Provérbios 17: 8, Isaías 29:15, Mateus 6: 7)

3.  Nossas __________ se transformam em ___________ ao longo do tempo. 
(Hebreus 10:24-25 & 1 Timóteo 5:13)

4.  Nossos ___________ desenvolvem o nosso ______ (Rute 3:10-11 & Provérbios 31) 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O Ciclo do Comportamento

Pensamentos

Ações

Hábitos

Caráter



Como Romanos 1 se relaciona com o Ciclo de comportamento descrito acima?

______________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________ 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A Espiral Descendente de 
Romanos 1: 18-32

A HUMANIDADE NÃO GLORIFICA À DEUS 
(ROM. 1:18-23)

A HUMANIDADE SEGUE SEUS DESEJOS NATURAIS
(ROM. 1:24-25)

A HUMANIDADE CORRE ATRÁS DE PAIXÕES
VERGONHOSAS (ROM. 1:26-27)

A MENTE DEPRAVADA ENCHE-SE COM TODO O
TIPO DE MAL (ROM. 1:28-32)
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Pensamentos

Caráter

Caso Amoroso

Eu com 
certeza 
gostaria 

de...

Ações

Hábitos

Infidelidade

Transformam-se 
em… 

Controla…

Determinam…

Desenvolvem-se 

em…

O sexo 
oposto 
não me 
satisfaz!

Homosse-
xualidade

Experimento Sexual

Pensamentos

Ações

Hábitos

Caráter

Transformam-se 
em… 

Controla…

Determinam…

Desenvolvem-se 

em…

Predador

Sexo 
consensual 

não me 
satisfaz

Estupro

Pensamentos

Ações

Hábitos

Caráter

Transformam-se 
em… 

Controla…

Determinam…

Desenvolvem-se 

em…



A Lei do Rendimento Decrescente:

Ex:  Montanha Russa

Ex:  Você lembra o seu primeiro beijo?

Um beijo romântico pode produzir uma sensação de 
alegria e prazer, mesmo que isso não seja uma 
expressão legítima de intimidade no relacionamento. 
Se não for, ao longo do tempo essa expressāo irá 
perder o seu significado. Normalmente, o casal irá 
entrar em um nível mais profundo de intimidade a fim 
de receber o mesmo nível de prazer. Por quê?

“A lei do rendimento decrescente.”
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Quando o prazer é adquirido de forma ilegítima, a alegria que ele produz irá 
diminuir com tempo e repetição, nunca alcançando o nível da primeira 
experiência. Na tentativa de continuar experimentando alegria, é preciso se 
aprofundar mais e mais na mesma atividade até que não haja alegria alguma 
encontrada naquilo que é feito.  

-David Graef-



1.  “Mudança de caráter" pode ser enganoso.
(1 João 1: 8, 1 Coríntios 3:18, e Tiago 1: 21-22)

2.  "Mudança de hábitos" é impossível. O pecado tende a crescer, não diminuir.
(Hebreus 11:25)

3.  “Mudança de atitude" é inútil. Eventualmente, o coração vai ser revelado.
(Provérbios 04:23)

4.  Nós quebramos o ciclo através da renovação da nossa mente.
Sublinhe cada palavra que tem a ver com a mente em Efésios 4: 17-24.
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Como quebramos esse ciclo?

17 Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os 
gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. 18 Eles estão 
obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da 
ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. 
19 Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, 
cometendo com avidez toda espécie de impureza. 20 Todavia, não foi isso 
que vocês aprenderam de Cristo. 21 De fato, vocês ouviram falar dele, e 
nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 
22 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do 
velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, 23 a serem 
renovados no modo de pensar e 24 a revestir-se do novo homem, criado 
para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da 
verdade.



1.  “A maneira antiga de viver” / ____________________________.
“Despir-se do velho homem.”

2.  “A nova possibilidade” / ____________________________.
“Seja renovado o nosso modo de pensar.”

3.  “A maneira nova de viver” / Atitudes baseadas na ____________.
“Revista-se do novo homem.”

Efésios 4:25-29

Despir Renovaçāo da Mente Revestir

Mentira Todos somos membros de 
um mesmo corpo Fale a Verdade

Ira ao ponto de pecar Ira pode dar lugar ao 
Diabo Apazigúem a Ira

Furto Existe alegria em trabalhar 
e honra em ajudar

Trabalhe/ Reparta com o 
necessitado

Todas Palavras Torpes
Existe destruçāo com 

palavras torpes e bençāo 
com palavras úteis

Edifique os outros / 
Conceda graça aos que 

ouvem
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3 Etapas



1.  Determine o ______________ que você precisa superar.

- Comece avaliando o pecado como supera-lo um passo de cada vez.

- Deixe que o Espírito guie-o através de convicção.

- Deixe os seus mentores guiá-lo através do confronto (Palavra de Deus), da 
edificaçāo e da oração (Comunhão e vida).

2. Determine o tipo de ____________ que você está acreditando quando peca.

Ex:  Pornografia

3.  Encontre ______________ que contradizem essas mentiras, e escreva-as em 
cartões com o propósito de crescimento espiritual.

4.  ____________________ nessas Passagens até que você acredite nelas.
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Maneiras/Etapas práticas para
superar pecados persistentes

Se eu olhar, mas nāo tocar,
ninguém se machuca.

Eu só vou olhar ... nada mais. 
Isso vai parar por aqui.

Deus não providenciou tudo o que 
eu necessito para ser satisfeito?

Mateus 5:28

28 Mas eu lhes digo: Qualquer 
que olhar para uma mulher para 
desejá-la, já cometeu adultério 
com ela no seu coração.

Tiago 1:15

15 Então esse desejo, tendo 
concebido, dá à luz o pecado, e 
o pecado, após ter se 
consumado, gera a morte.

Filipenses 4:19

19 O meu Deus suprirá todas as 
necessidades de vocês, de 
acordo com as suas gloriosas 
riquezas em Cristo Jesus.


