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MUDANÇA DE HÁBITOS: 

 É POSSIVEL! 
Não se amoldem ao padrão deste mundo,.. Rm.12.2a 

MUDANÇA DE HÁBITOS: 

 COMEÇA DA PURIFICAÇÃO DA MENTE! 
...MAS transformem-se pela renovação da sua mente- Rm.12.2b 

MUDANÇA DE HÁBITOS: 
 É NECESSÁRIA! 

para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. Rm.12.2

RELEMBRANDO:



➢ - Nunca é a vontade de Deus para os crentes permanecerem na 
sua vida pecaminosa, improdutiva, prejudicial, destrutiva... 

➢ - Cuide que pensamentos humanos e pressões de ambientes de 
convivência não o façam esquecer, confundir ou duvidar da palavra 
de Deus 

➢ - Viva o novo de Deus: livre do domínio de hábitos escravizadores, 
improdutivos e destruidores, TROQUE pensamentos, ALHEIOS À 
PALAVRA DE DEUS. 



ENTREGA
 SALMOS 37 

1 Não se aborreça por causa dos homens 
maus e não tenha inveja dos perversos; 

 2 pois como o capim logo secarão, como a 
relva verde logo murcharão. 

 3 Confie no Senhor e faça o bem; assim você 
habitará na terra e desfrutará segurança. 

 4 Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos 
desejos do seu coração. 

 5 Entregue o seu caminho ao Senhor; confie 
nele, e ele agirá: 

 6 Ele deixará claro como a alvorada que 
você é justo, e como o sol do meio-dia que 

você é inocente. 
 7 Descanse no Senhor e aguarde por ele 

com paciência; não se aborreça com o 
sucesso dos outros, nem com aqueles que 

maquinam o mal.



ENTREGUE PORQUÊ: 
1-VOCÊ NÃO TEM O 

CONTROLE!

ENTREGUE PORQUÊ: 
2- O AMOR DE DEUS É 

CONFIÁVEL

ENTREGUE PORQUÊ: 
3- SEUS ATOS PASSARÃO PELA 

JUSTIÇA DE DEUS

CONFIE EM DEUS V.3 
“SEU AMOR É CONFIÁVEL NUNCA MUDA”

DELEITE-SE EM DEUS V.4 
“DESCUBRA O PRAZER/ SATISFAÇÃO NELE”

ENTREGUE A DEUS V.5 
“APRESENTE/ALINHE SEUS PLANOS/ DESEJOS, 

COM DEUS”

DESCANCE  EM  DEUS V.7 
“AGUARDE POR ELE COM PACIÊNCIA; NÃO 

SE ABORREÇA/AMARGURE”


