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Desde o princípio, Deus

estabeleceu para a Terra

estações, tempo adequado,

tempo determinado.

Para entendermos melhor o ciclo

da vida, ou o ciclo profético Ele

fala conosco através destas

estações.

O que ontem eram galhos

secos, hoje é cheio de vida, o

que era morte se transforma em

vida. Assim é o tempo profético,

o tempo de Deus em nossas

vidas, o tempo kairos.

A Primavera



Gn 1:14 Disse também Deus: Haja luzeiros 

no firmamento dos céus, para fazerem 

separação entre o dia e a noite; e sejam 

eles para sinais, para estações, para dias 

e anos.

Dn 4:21 As estações mostram que há 

ciclos ou marcações de tempo.



Vamos entrar na estação do céu e usar sua linguagem:

Restauração. Vida. Esperança. Fé.

A estação celestial sobre a terra é a Primavera, é tempo

de reflorescimento. Tempo de sairmos de nossas prisões

interiores, tempo de acordarmos do sono, do período de

hibernação (Is 52).

Aquelas que entendem respondem ao chamado do seu

Criador.

Deus disse que teria um novo encontro com Sara na

primavera, para que seu milagre viesse a luz (Nvi - Gn

18:14).

A Primavera



Deus fala a Sara e Abraão que tornará a visitá-los “por este

tempo”, e que tempo era aquele? Era páscoa: Começo da

primavera. Sendo assim, o que Deus prometeu foi: “ Tornarei

a ti na primavera” Gn. 18:14. Páscoa anunciava o fim do

inverno e a chegada da primavera

Tipo de fé que Sara e Abraão tiveram para que o milagre

acontecesse (Rm. 5:16,17)

Gn 21:1-3 “E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito;

e fez o Senhor a Sara como tinha prometido.

Ester, o desabrochar de uma guerreira (Cantares 2.11,

12).

Um novo tempo chegou para Ester. Ela precisou deixar as

feridas do passado para ter vitória. Superou a dor da falta dos

pais, o sentimento de abandono e fraqueza de seu coração

para se tornar uma mulher sábia e decisiva.

Deus tem Sua forma de surpreender as trevas: guiando

seu povo por caminhos adversos. (Sl 78: 52-54)

Ester e todos os judeus jejuaram e se vestiram com sacos.

Depois ela se aprontou com trajes reais e se posicionou no

pátio, defronte do aposento do rei, (Et 5:1) ali tocou no cetro

do Rei, cetro de justiça (cetro fala de poder, ordenanças

liberadas e ordenanças revogadas). Finalmente sua petição

é atendida e seus opressores derrotados.

A Primavera



Superação = Passar por cima; passar ou ir

além; ser ou ficar superior; sobrelevar-

se: superar a expectativa. Vencer,

subjugar, dominar, dobrar: superar a

resistência do adversário. Resolver: superar

todas as dificuldades.

Superar é ter uma atitude em tempo de

crise.

Superação é poder fazer acontecer com

as ferramentas que temos em mãos.

Superação é fazer o que está no coração

de Deus e não no coração dos homens da

melhor forma possível independente do

que pensem ou falem. Superação é irmos

além do que os outros acham que somos

capazes. Superação é permitir que Deus

dirija os seus passos.

Superação



Falar de superação é olhar para a árvore genealógica

de Jesus onde encontramos 5 mulheres corajosas e

um destino: Tamar, Raabe, BateSeba, Rute e Maria

(Mateus 1.1-17)

Seus nomes estão na genealogia do Salvador, o

Resgatador, que entrou em suas vidas quando tudo

parecia perdido.

Tamar, após ter ficado duas vezes viúva de dois irmãos

(Er e Onã), vestiu-se como uma prostituta, para deitar-

se com seu sogro Judá e gerar filhos. Desta relação

nasceram os gêmeos Peres e Zera, e Tamar entrou na

Genealogia de Jesus.

A família de Judá foi assolada pela perda, morte,

tragédia

(morreram dois filhos, a mãe, não havia mais

descendência). Mas, Tamar se levantaria para se

agarrar a promessa como âncora firme que vai além do

véu. (Hb 6:17,18)

Superação



Podemos deduzir que a Ancora da alma é exatamente a

Esperança. Mas para entendermos melhor este assunto

iremos definir o que é uma ancora e sua finalidade. A

ancora é utilizada pelas embarcações para que não fiquem

a deriva.

A Bíblia no versículo 19, nos concede três finalidades da

ancora:

. Segura

. Firme

. Penetrante

Portanto a ancora da nossa alma é a Esperança em Cristo e

suas Gloriosas promessas. TAMAR superou as perdas, a

demora da promessa, a frustração e avançou como forte e

valente para interromper aquela unção mortal.

Tamar = palmeira e Deus se refere a tamareira, árvore alta

resistente ao calor. Copa no fogo e raízes nas águas dando

frutos e sombra em pleno deserto.

Assim como Tamar, muitas mulheres são feridas e

passadas para trás por aqueles que mais deveriam cuidar

e amar, ou seja , dentro do seio familiar é o local onde

ocorrem as piores feridas.

Deus tinha um caminho para Tamar no meio da tormenta. O

Senhor tem o Seu caminho na tormenta e na

tempestade”, (Naum. 1:3). “Senhor é fortaleza no dia da

angústia e conhece os que Nele se refugiam”, (Naum.

1:7).

Superação



Cinzas significam o fim da esperança, quando

não sobra absolutamente nada, nem mesmo algo útil

para ser queimado! Cinzas são uma imagem do estado

mais baixo que podemos chegar. Cinzas eram usadas

no passado para demonstrar o quão triste uma pessoa

se sentia, o quão quebrantado seu coração estava,

eles costumavam cobrir suas cabeças e roupas com

cinzas como testemunho público de tristeza e

desespero.

Todos temos períodos de cinzas em nossas

vidas, quando a esperança chega ao fim, quando não

há nenhuma beleza para almejar, nenhuma

perspectiva.

Há muitas pessoas neste mundo que vivem em

cinzas durante a maior parte de suas vidas, pessoas

escravizadas, pessoas sofrendo perseguição e dor,

vivendo dentro de zonas de guerra. Tudo ao redor

delas são cinzas, cinzas e mais cinzas. Quando tudo é

tão opaco que nada é capaz de refletir luz.

Saindo das
Cinzas



Is 61 “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim..... para

consolar todos os que choram 3 e a pôr sobre os que em Sião

estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria,

em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito

angustiado...”

“Paracleto” vêm da palavra grega paráklētos - que pode

significar "aquele que consola ou conforta; aquele que

encoraja e reanima; aquele que revive; aquele que intercede

em nosso favor como um defensor numa corte "chamado

para o lado de alguém".

Eis aqui uma promessa poderosa, Deus mandou consolo

para todos os que choram. O Espírito Santo de Deus está

ativamente ao nosso lado para mudar a situação . Que tipo

de ajuda? ajuda para tirar o luto de nossas vidas, as cinzas e

retirar a angustia.

Foi isto que aconteceu com Maria Madalena. Mulher forte,

mas destruída por forças demoníacas. Esta mulher conheceu

libertação, consolo, e nunca mais foi envergonhada,

humilhada, por isto se apegou ao Senhor.

Chegou o dia em que Jesus morreu e por três dias houve

intensa dor, tristeza. a esperança aparentemente estavam

encerrados e selados por detrás de uma enorme pedra, era

como se aquela pedra de peso descomunal, que encerrava o

túmulo estivesse esmagando o coração de Maria Madalena.

Saindo das
Cinzas



O dia da crise chegou para Maria Madalena. CRISE significa

um momento de riscos e ameaças, mas também podemos

estar diante de uma grande oportunidade, as crises revelam

quem somos de verdade. Se somos mulheres fortes ou

fracas, mimadas ou batalhadoras, mulheres de fé ou com

aparência de fé. As crises podem ser:

• Criadas por nós mesmos

• Permitidas por Deus

• Criadas por outras pessoas

1 Co 13:13 “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o

amor, estes três, mas o maior destes é o amor.”

Estes são os grandes alicerces de uma vida plena na terra.

Se guardarmos estes três pilares o diabo não poderá nos

destruir, não poderá abalar a nossa estrutura.

Maria Madalena mesmo em meio as lágrimas tinha fé,

esperança e amor. Ela pode romper com o raciocínio do

desânimo, com o sentimento esmagador de derrota e pode

contemplar o sobrenatural com seus olhos.

Saindo das
Cinzas



2 Reis 4:1 Uma viúva tinha muitas razões para prantear

sobre a sua vida havia chegado morte, ruína financeira e

destruição familiar. Com cinzas, ainda em sua cabeça, foi

até a casa de Deus caminhando em desespero. A crise por

todos os lados havia chegado em sua vida.

A crise desta viúva foi permitida por Deus para que tivesse

uma experiência pessoal com Ele. Precisamos aprender a

sentir a presença de Deus em meio a crise . A viúva sentiu

a presença de Deus em meio a crise.

Maria Madalena sentiu e viu a presença de Jesus em meio a

crise. Lucas, em Atos 27, perdeu a esperança de salvação.

Mas, Paulo viu e ouviu Deus quando tudo parecia perdido.

Saindo das
Cinzas



Jo 20:11 - Maria no terceiro dia voltou ao túmulo, ela não se

afastou do local do milagre, ela permanecia e teve a

ousadia de abaixar-se e entrar no túmulo para ver.

O que a impulsionou para ver? ela entrou para ver o tumulo

vazio da mesma forma que os discípulos tinham acabado de

ver? E neste momento viu o sobrenatural - dois anjos - um a

cabeceira e outro aos pés onde estivera o corpo de Jesus.

Deus se importa com o nosso pranto, o céu é mobilizado

diante do nosso pranto, Ele prometeu tirar de nós as

cinzas e o espírito angustiado.

Esta conversa no jardim nos leva para um outro

momento, quando uma mulher no Eden se afastou do

local do milagre e teve sua vida arruinada.

Maria se aproxima quebrando este ciclo. Este é o

momento de reconciliação, restauração.

Saindo das
Cinzas



Em Isaías 61 encontramos a promessa do consolo: “4

Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão

os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas,

destruídas de geração em geração. 5 6 Mas vós sereis

chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros

de nosso Deus; ...e na sua glória vos gloriareis. 7 Em lugar da

vossa vergonha, tereis dupla honra; em lugar da afronta,

exultareis na vossa herança; por isso, na vossa terra

possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. 8 10 Regozijar-

me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu

Deus; porque me cobriu de vestes de salvação e me

envolveu com o manto de justiça.”

Maria após ter sido consolada, restaurada foi

instrumento do poder de Deus para restauração do

ministério dos discípulos.

Ana, era uma mulher cujas cinzas faziam parte da sua vida. 

Chegou, diante do Senhor, entristecida, mas orou com fé, 

olhou para o trono do Pai e por esta razão teve seu pedido 

atendido (1 Samuel 2).

Sua vida passou a ter cor e alegria. As cinzas se foram e a 

promessa chegou. 

Saindo das
Cinzas



Ansiedade é uma sensação derivada de momentos de

preocupação, tensão e apreensão, sentida como

antecipação a problemas.

No contexto cristão redefinimos ansiedade como: uma

sensação decorrente da nossa falha na percepção da

realidade e da falta de confiança em Deus.

Jesus sendo o conhecedor das ansiedades humanas

ensinou seus discípulos a como encarar a ansiedade e

serem vitoriosos.

Jesus fala aos seus discípulos “não andeis ansiosos

pela vossa vida” (Mateus, 6: 25). O desejo dele era que

os seus discípulos não deixassem a sua alma ser

esmagada pelas preocupações acerca daquilo que

precisassem para sobreviver. Ele trata de coisas

fundamentais à vida: a comida, a bebida e as vestes (v.

25). Pois a preocupação pelas futilidades da vida não é

um sentimento cristão.

Um dos questionamentos que emudeceu o seu auditório

foi: “Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar

um côvado (45 cm) ao curso de sua vida?” (Mateus, 6:27).

A ansiedade só tende a produzir tormenta e aflição, E o

epíteto que receberam de Jesus por causa de suas

ansiedades foi: “homens de pequena fé” (Mateus 6:30)

Vencendo a
Ansiedade



O antidoto para a ansiedade é o sentimento, a firmeza do

sentimento de segurança em Deus "Pois ele te livrará do

laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á

com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro; a

sua verdade é pavês e escudo" (Sl 91.3-4).

Embora em muitas passagens da Bíblia tenhamos

promessas da fidelidade, da provisão e da proteção de

Deus, a tarefa mais difícil dos cristãos, consiste em seguir

a ordem expressa nas três palavras "não andeis ansiosos".

Vencendo a
Ansiedade



A ansiedade é parente próxima do medo, (muitas vezes

onde a diferenciação não é possível). A ansiedade é

acompanhada por agitação, inquietação que produzem

canseira, barulho. Barulho é sinal de imaturidade

emocional porque traz poucos resultados concretos para

a nossa vida.

“Para que não mais sejamos como meninos, agitados

de um lado para o outro, e levados ao redor (sem

meta, sem rumo, sem resultados) por todo vento de

doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia

com que induzem ao erro”. (Ef. 4:14)

Agitação é sinônimo de falta de domínio próprio, quando

deixamos nossas emoções nos controlarem perdemos as

guerras que se levantam contra nós por desgaste

antecipado. Agitação fala de um descontrole

emocional que nos leva a uma ineficácia espiritual.”.

Vencendo a
Ansiedade



Certa ocasião Jesus foi se hospedar na casa de duas

mulheres amadas Marta e Maria. Desde a morte de seus

pais tomou a responsabilidade de ser a mãe da família,

tinha síndrome de heroína e salvadora, mas ela

precisaria aquietar-se para receber o salvador da sua

alma.

O texto (Lc 10) fala que Marta: agitava-se de um lado

para o outro, ocupada em muitos serviços e quando se

aproximou de Jesus foi só para reclamar. Jesus disse

Marta, Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas

cousas... Pouco é necessário para o sossego e para a

solução, ou uma só cousa... Maria escolheu a boa parte

e esta não lhe será tirada. A agitação de Marta não a

deixou entender o que era essencial e o que era

circunstancial.

A AGITAÇÃO nos torna imediatistas e propensos aos

desastres e desgastes. ANSIEDADE É UM AGENTE

COMPLICADOR, tudo fica mais difícil, cansativo, e

penoso quando estamos ansiosos. Garanto que você

nunca viu um pardal estressado pela falta de comida

viu? Ou um lírio do campo desesperado porque a sua

roupagem já está velha e fora de moda, no entanto nada

lhes falta. Busque os interesses de Deus e Ele buscará os

seus interesses.

Vencendo a
Ansiedade



A Sunamita (2Reis 4: 8 a 37). Suném quer dizer: Lugar

de repouso. É herança da tribo de Isaacar. Para

recebermos milagres e ver o agir de Deus em nossas

vidas precisamos estar “em repouso”. A calma e a

mansidão são a nossa salvação (Is 32:17,18; Is 30:15)

Reação da sunamita no dia mau: Ela deitou o menino

no quarto de Eliseu, reuniu os empregados, preparou

jumentas e foi até o Monte Carmelo ao encontro do

profeta. Ela gastou energia para buscar a presença de

Deus e não para tentar resolver o problema. Ela

caminhou 32 km para trazer a presença de Deus para

dentro da sua casa. Ela não deixou a ansiedade e o

desespero determinarem suas reações.

Há dois tempos: o tempo “natural”, regulado pelas leis da

natureza e pelo andamento da vida (Ec 3:3-18) e o

tempo de Deus. Por isso, vencer a ansiedade também

significa aprender a esperar pelos momentos certos. Foi

o que Jesus ensinou em Sua própria vida, pois, mesmo

sabendo da cruz, viveu cada momento confiando no Pai.

Vencendo a
Ansiedade



A vida é um combate, a mulher em especial tem várias

frentes de combate. Satanás, conhecendo nosso potencial

tenta nos neutralizar como no caso de Noemi.

Frentes de combate de Noemi:

Seu combate com a vida (tempo de fome), com as decisões

do marido (sabendo que não era a mais acertada), a

preocupação com os filhos, preocupação e levar a família

toda para o espiritual (vemos que suas noras sabiam que

ela amava a Deus e no pior momento ela estava com os

ouvidos ligados a voz de Deus). Os traumas, as perdas, a

sensação de frustração por ter feito tudo o que podia.

Noemi no meio do desespero não deixou o desânimo sugar

suas forças, não permitiu que o carrasco emoções ou o

vampiro nosferatus a fizesse desfalecer. Desfalecemos

quando pensamos como o exército de Deus, que no meio

da batalha, no meio da pressão falou palavras de desânimo

e fraqueza.

Ossos não falam as frases que encontramos em Ez 37:11

falaram enquanto ainda havia vida, estavam em pé no

meio da batalha. Desistiram de lutar e entraram em

estado de prostração. Sabemos que satanás lança setas

diariamente para tentar incendiar, destruir edificações

preciosas. Estas setas são com veneno e com fogo em

direção a nós (Is 64:11)

Vencendo a
Depressão



A depressão é uma enfermidade da alma, que leva a

pessoa a ficar desmotivada, desolada, desgostosa,

desiludida, sugada, enfraquecida, fragilizada por um

desencorajamento, um estado de extrema angustia. A

depressão sobrevém após perdas, decepções, fracassos,

estresse físico e/ou psíquico no momento em que a

pessoa toma consciência do sofrimento ou da solidão em

que se encontra.

A depressão leva a um estado espiritual chamado

Opressão na maioria dos casos perde a motivação, tendo

pensamentos quase que diariamente em suicídio.

Alguns sintomas mais comuns que se caracteriza a

depressão:

Tristeza repentina ou desproporcional à circunstância,

desânimo, aumento ou diminuição do apetite,

pensamentos, planos ou tentativa de suicídio, insônia ou

hipersonia, sentimento de desvalor, humor deprimido

durante a maior parte do dia, perda do interesse ou do

prazer pelas atividades. Fadiga ou perda de energia.

,Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar,

perda da vontade de cuidar da higiene do corpo.

Irritabilidade, agressividade. Choro involuntário. São três

os estágios da depressão: Ameno, quando se dá o

desalento; Sério, ao vir o abatimento; Grave, quando cai

o desespero.

Vencendo a
Depressão



Noemi reagiu, se interessou pelo que ouviu da

parte de Deus. Ela saiu do lugar de prostração em

busca de Deus, a cura está no reagir e não se

entregar. Ela chegou em Belém como Mara, mas a

sua decisão de buscar a Deus em tempo de

tragédia a tornou Noemi novamente, agradável .

(Sl 57)

Ela decide enfrentar a sua dor frente a frente,

sem sucumbir e nem estremecer. Noemi, não

sucumbe diante das adversidades. Uma mulher

que acredita no recomeço.

Em Zacarias 9: 12 há mais uma promessa de

restituição para aqueles que estão voltando-se

para Jesus que é nossa fortaleza e socorro

presente na hora da angustia.

Vencendo a
Depressão



Deus deseja restaurar o valor da mulher. Na Bíblia

encontramos mulheres de valor. Deus liberou uma palavra

de valor para uma mulher de valor em Lucas 1:28

“Alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo.”

Uma mulher que era grande a despeito da sua pouca idade

e não sabia que era tão especial se chamava Maria. Ela era

uma adolescente moradora de Nazaré, uma cidade

pequena e desprezível diante dos olhos da nação, mas foi

nesta cidade que Deus olhou e encontrou uma grande

mulher, corajosa e cheia de fé, a quem Deus poderia

confiar um projeto precioso que mudaria o destino da

humanidade.

Aparentemente a notícia do anjo significava perdas: fim

do noivado e casamento, humilhação, apedrejamento, a

visitação do anjo era bênção ou uma sentença de

morte? Ela realmente quase perdeu o noivo (Mt 1:18-21)

Maria tinha uma história de esterilidade na família, sua

prima Izabel era estéril. Se Maria se agarrasse ao que

aparentemente era segurança talvez estivesse

realmente perdendo o casamento, porque o marido tinha

direito de se divorciar de uma mulher estéril.

A Restauração

Dos Valores



Maria aceitou o desafio, abrigou a palavra em seu

interior, ouviu o que o anjo disse em Lc 1:37 e

corajosamente disse “cumpra-se em mim a sua

palavra”, ainda que minha mente natural não entenda e

pareça tudo prejuízo e perda. Neste exato momento

algo extraordinário aconteceu, a sombra o poder do

Altíssimo a cobriu, o verbo vivo entrou em seu interior!

Maria ficou 3 meses com sua prima Lc1:39-41-56O

diabo não descansou, ele sentiu que um cortejo real

acompanhava Maria e tentou que ela abortasse a

promessa primeiro com medo e como não funcionou

depois de já casada e no ultimo mês de gestação

colocando no coração de políticos a imposição do censo

Lc 2:1-4.

Esta mulher adolescente teria que percorrer com 9

meses uma longa distancia em cima de um incomodo

jumento, 115 km de Nazaré a Belém. Quanto mais

próximos da promessa, mais ataques ocorrerão, ele

tentará te colocar em cima de um burrinho lento e

sacolejante, para que desista e aborte.

Ao chegar em Belém ocorreu uma luta real no mundo

espiritual para que a promessa não viesse a luz

Apocalipse 12:13-17.

A Restauração

Dos Valores



Quando chegaram ao destino, mais uma vez o abandono

o descaso dos homens era uma tentativa de abortar a

promessa, mas Maria sabia que para Deus não há

impossível em todas as suas promessas. A estalagem não

os recebeu, não havia lugar para a promessa na casa

de um ganancioso e impiedoso. Foram para a

estrebaria, lugar cavado na rocha, úmido e fétido.

Deus estava naquele lugar sem pompa, Maria

concebeu sem parteira, uma adolescente sozinha com

o marido e cercada por animais, e repentinamente o

odor do lugar foi quebrado pelo perfume de Deus e

por Sua glória.

Oração de Maria mostra que o milagre aconteceu

porque a sua alma estava fortalecida

(emocionalmente estabilizada), porque seu espírito

estava firme em Deus por isto a guerra espiritual foi

vitoriosa Lc 1:46,47,48,51,52 . Como dissemos a

mulher virtuosa é forte:

“Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus

braços. Força = oz = força, majestade, força mental,

espiritual e emocional e física para desempenhar

todas as tarefas.”

A Restauração

Dos Valores



Joquebede era da tribo de Levi. E naquele tempo, ainda

eram escravos. Joquebede, pela fé, passou da sentença

de morte para a alegria de vida com seu filho. (Êxodo

2.1-10).

Posso ver o rosto de parteiras que se apaixonaram pelo

projeto do Deus de Israel, nunca as trevas poderiam

pensar que mulheres simples poderiam abalar céus e

terra. Sifrá e Puá eram as parteiras chefes de uma grande

equipe, se apaixonaram pela visão de Deus e pela vida

daquelas mães e daquelas crianças. E como recompensa

receberam bênção em suas próprias casas. O mundo dizia

que a unção de morte estava sobre elas, mas elas queriam

a unção de vida! E assim através das mãos destas duas

grandes mulheres: Sifrá e Pua, nasceram Moisés, Calebe,

Josué, Bezalel (Ex 1:15,16,17,20)

Hebreus 11:32- 35, “ E que mais direi? Faltar-me-ia o

tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e

de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, Hebreus

11:33 Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a

justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos

leões, Hebreus 11:34 Apagaram a força do fogo,

escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,

na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos

dos estranhos.Hebreus 11:35 As mulheres receberam pela

ressurreição os seus mortos...”

A Restauração

Dos Valores



Jael, uma mulher que vivia o caos em sua casa, soube

reverter a situação com coragem, unção de guerra,

discernimento e unção de milagres. Começamos a

conhecer esta mulher através de uma palavra profética

liberada por Debora, antes que algo acontecesse na casa

de Jael, antes que algo modificasse Deus já tinha liberado

uma palavra de poder sobre a vida dela. (Juízes 4:9).

O maligno conhecia a casa de Jael, entrava quando

queria.

Algo começou a ser gerado no coração desta mulher de

fibra, ela estava cansada de tanta opressão. O coração de

Jael começa e aquecer.

Jael significa literalmente, cabra selvagem. Seu nome

denota a atitude de seu caráter e comportamento em

enfrentar os desafios da vida, uma mulher disposta por

guerrear por sua casa, por sua família, uma mulher

decidida a andar nos altos lugares da terra. Se quiserdes e

me obedeceres comereis o melhor da terra Is 1:10 e ela

queria. Uma mulher corajosa e valente que foi muito

importante na sua geração, derrotando o maior inimigo do

povo de Israel: Sísera. Derrotou o inimigo da sua casa e da

nação

Unção de

Milagre



Jael nos ensina algumas decisões importantes que

temos que tomar para que o inimigo não prevaleça

sobre nós:

1. Deixar-se usar pelo poder de Deus

2. Comportar-se com sabedoria diante de um

gigante do mal, ela teve estratégia, soube o

momento certo de agir.

3. Nunca obedecer à voz do inimigo. (Juízes

4:19,20)

Romanos 16:20 Jesus na cruz derrotou nossos

inimigos e agora eles caem debaixo de nossos pés

enfraquecidos, derrotados. O gigante destruidor que

veio para matar, roubar e destruir foi destruído.

Unção de

Milagre



É natural do ser humano o desejo de estar

emocionalmente conectado e, quando essa

necessidade não é satisfeita vem o sofrimento

psicológico.

Algumas bagagens emocionais a serem resolvidas:

Carência, medo da solidão, baixo autoestima, rejeição,

dependência emocional doentia dos pais (estar casado

com os pais).

O CARENTE PENSA QUE TODO suprimento afetivo só

pode ocorrer se estiver com um parceiro ou parceira,

ISTO LEVA A SINDROME DE "não conseguir ficar

sozinho".

Temos várias fontes de afeto que não reconhecemos

como tal porque nossa cultura praticamente exige que

estejamos namorando ou casados, como se isso fosse

garantia de plenitude afetiva.

Bagagem
Emocional



E por causa dessa crença ficamos menos seletivos,

acabamos por entrar às cegas em relacionamentos que se

transformam em sofrimento e problema assim que termina

a fase do encantamento, da sedução. Nos vemos

envolvidos com pessoas difíceis, ciumentas demais,

exploradoras, insensíveis, desrespeitosas, com uma

personalidade muito distante daquilo que pretendíamos

ter ao nosso lado. E por medo da solidão, na ilusão de que

estar com alguém estaremos a salvo da carência, não nos

damos conta de que continuamos esvaziados de afeto,

mendigando amor e atenção.

Se alguém na infância recebe na medida certa o

amor, o carinho, o afeto, o apoio sente-se valorizado,

estimulado, elogiado, bem como corrigido, desenvolve-se

de forma adequada. Se, pelo contrário, vive num

ambiente desestruturado, em que não é ajudado a se

desenvolver, a se descobrir, a participar, a se posicionar,

sua personalidade fica esburacada. Um desses buracos é

formado pela carência de afeto. Quando não o recebe na

dosagem certa, a pessoa se ressente, carregando essa

deficiência como um pesado fardo pela vida afora. Se não

entender o porquê desse vazio interior que sente e não

tentar superá-lo, será uma pessoa muito infeliz, porque

sempre estará insatisfeita, por mais afeto que receba.

Bagagem
Emocional



Os carentes são inseguros, os

carentes podem se tornar

pegajosos e insaciáveis. Ou se

submetem a migalhas.

Bagagem
Emocional



Pessoas carentes depositam no companheiro a

responsabilidade de supri-los

Pessoas rejeitadas sempre interpretarão nas dificuldades

diárias rejeições. O rejeitado desenvolve um auto

sentimento de auto piedade, um sentimento de

hipersensibilidade ( tudo fere, tudo ofende) ou

insensibilidade (se defende afastando)

Pessoas com baixo auto estima se lançarão em busca de

migalhas, se tornarão o capacho do relacionamento, ou se

tornarão pessoas sempre em busca de reconhecimento,

mergulhando no mar do orgulho, egoísmo . Vivem em função

de mostrar para os outros que é importante.

Ninguém foi emocionalmente preparado para ser rejeitado.

A rejeição é uma das dores emocionais mais fortes

A rejeição destrói a autoestima

A rejeição nos coloca no monturo, mas Deus nos tira do

monturo através da cura e aceitação. (1 Samuel 2:8)

Bagagem
Emocional



O que atrai as pessoas são as diferenças e depois o

que as atraiu se tornará o motivo das brigas e desgastes

se não entrarem inteiras no relacionamento.

O casamento deveria ser uma fusão, uma simbiose

perfeita de duas pessoas diferentes que passam a ser

uma única pessoa.

Simbiose é uma relação mutualmente vantajosa, na qual,

dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por

esta associação.

Há alguma indefinição nos conceitos associados a este

termo. Assim, dever-se-á ter presente que a simbiose

implica uma inter-relação de tal forma íntima entre os

organismos envolvidos que se torna obrigatória.

Quando duas pessoas diferentes se casam ao

romper o relacionamento ambos morrem

Bagagem
Emocional



Digamos que geralmente o sr. ou a sra. formiga se atraem pelo

sr. ou pela sra. cigarra. A formiga é metódica, tem regras e

reprime em seu interior seus impulsos, ela é metódica,

organizada. A cigarra reprime as normas, ela é impulso por

isto é espontânea, alegre, cuca fresca, divertida.

Assim se casam e de repente a cigarra cuca fresca odeia a

organização da formiga e a formiga controladora e chata,

odeia a irresponsabilidade da cigarra. Neste momento o que

atraiu se torna o conflito do casal. A formiga não está pronta

para abrir mão da sua rigidez, falta a parte alegre da vida, mas

não foi curada o suficiente para entender, que o nosso cônjuge

é aquilo que falta em nós. A cigarra cuca fresca não quer abrir

mão da sua irresponsabilidade, ou superficialidade, falta de

organização, ela não percebe que deus a presenteou com a

formiga.

Pessoas que se casam sem cura, pessoas em pedaços não

estarão preparadas para viverem um complementando o outro.

O casamento saudável é o casamento de pessoas inteiras que

recebem através do outro um complemento saudável

Bagagem
Emocional



 Casamento com os pais faz com que o parceiro

compare o tempo todo com o pai ou com a mãe e isto

destruirá o casamento.

 Homem e mulher devem deixar pai e mãe para se

casarem. Não se deixa só a casa, mas a dependência

emocional.

Bagagem
Emocional

Pressão  da sociedade leva o solteiro a tomar uma decisão 

precipitada.



HERANÇA FAMILIAR

Bagagem
Familiar

Herança familiar são características genéticas e culturais

que recebemos de nossa família: traços físicos, traços

emocionais, traços espirituais.

Herança cultural é tudo o que recebemos do meio

ambiente: educação, religião, forma de agir no

relacionamento: gritarias, ciúmes, forma de lidar com o

dinheiro, forma de tratar o cônjuge.

Labão era trapaceiro

esta herança afetou o

casamento de Rebeca,

Lia e Raquel.

Temos uma tendência a

repetir os erros de nossos

pais.



 Com quem achares os teus deuses, esse não 

viva; reconhece diante de nossos irmãos o 

que é teu do que está comigo, e toma-o para 

ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha 

furtado.

 Então disse Jacó à sua família, e a todos os 

que com ele estavam: Tirai os deuses 

estranhos, que há no meio de vós, e 

purificai-vos, e mudai as vossas vestes.

 E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma 

(porque morreu), chamou-lhe Benoni; mas 

seu pai chamou-lhe Benjamim.

Assim morreu Raquel, e foi sepultada no 

caminho de Efrata; que é Belém.

Bagagem
Familiar

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/31/32
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/35/2
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/35/18-19


Somos guiados pela 

razão? Somos guiados 

pelas emoções? Isto é 

viver perigosamente 

sob a sombra da árvore 

do conhecimento do 

bem e do mal.

Somos guiados por 

Deus? Isto significa viver 

em plenitude de vida 

sob a sombra da árvore 

da vida.

Bagagem
Familiar



“Então levantaram a sua voz, e tornaram a 

chorar; e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se 

apegou a ela.

Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada 

ao seu povo e aos seus deuses; volta tu também 

após tua cunhada.” Rute 1:15

“Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma 

à casa de sua mãe; e o Senhor use convosco de 

benevolência, como vós usastes com os falecidos 

e comigo.” Rute 1:8

Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que 

iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais 

filhos, para que vos sejam por maridos? Rute 1:11

Bagagem
Familiar



“Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, 

sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, 

que sou mulher samaritana? (porque os judeus 

não se comunicam com os samaritanos).”João 

4:9

“Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e 

vem cá.

A mulher respondeu, e disse: Não tenho 

marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não 

tenho marido;

Porque tiveste cinco maridos, e o que agora 

tens não é teu marido; isto disseste com 

verdade.” João 4:16-18

Bagagem
Familiar

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/4/9
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/4/16-18


 Envolvimentos sexuais

 Laços de alma

 Envolvimentos com prostituição, 

homossexualismo

Bagagem
Espiritual



“Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor,

fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu,

feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua

mulher; e a ele mataste com a espada dos filhos de

Amom.

Agora, pois, não se apartará a espada jamais da

tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a

mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz

o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal

sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos,

e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas

mulheres perante este sol.

Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este

negócio perante todo o Israel e perante o sol.

Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse

Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado;

não morrerás.

Todavia, porquanto com este feito deste lugar

sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem,

também o filho que te nasceu certamente morrerá.”

2 Samuel 12:9-14

Bagagem
Espiritual

http://www.bibliaonline.com.br/acf/2sm/12/9-14


Corpo

EspíritoAlma

Temperamentos



Estas 3 palavras, ou 3 aspectos,  

constituem em 100%, as pessoas de 

sucesso. 

Temperamentos



Deus nos criou à Sua imagem e semelhança e, como

Ele, nós temos sentimento, emoção e razão.

O que nos faz diferentes uns dos outros são as

atitudes com que expressamos o nosso sentimento, a

nossa emoção e a nossa razão. O Temperamento é a

combinação de características congênitas que

subconscientemente afetam o procedimento da pessoa.

Essas características são coordenadas geneticamente com

base na nacionalidade, raça, sexo, e outros fatores

hereditários que são transmitidas pelos genes.

Os temperamentos explicam o nosso comportamento,

mas não devem servir de desculpa para ele.

Temperamentos

Fleumático 

Paciente

Melancólico

Analítico

Colérico

Dominante 

Sanguíneo

Extrovertido 

Pessoas Diferentes Tem 
Temperamentos Diferentes



A ideia de reconhecer os pontos positivos e negativos de

cada temperamento ajuda-nos a compreender a nós

mesmos e aos outros, de forma bem melhor. Quando

entendemos que, pelo Espírito Santo, nossas fraquezas

podem ser modificadas, passamos a revestir-nos das

características do temperamento controlado pelo

Espírito Santo.

Exemplos: 

Dominantes: Absalão/ Paulo/Debora

Extrovertidos dominantes:  Paulo/PedroPacientes:  

Abraão/  Barnabé/ Isaque Analíticos:  

Jonas/Jeremias/Elias

Temperamentos

D
DOMINANTE

E 
EXTROVERTIDO

P
PACIENTE

A
ANALÍTICO



É aquele que se destaca em qualquer ambiente.

Comunica-se com facilidade. É entusiasta e

normalmente compreensível. O sanguíneo é o melhor

companheiro. Acredita no mundo e nas pessoas, e

muitas vezes é destacado pela simpatia. É o que mais

se enquadra no termo “Extrovertido”, e isto o faz

barulhento e exagerado. E por estar sempre em

ebulição, sua capacidade de concentração é fraca. E

mesmo sendo tão desprendido e amante da vida,

normalmente é inseguro e egocêntrico. O Apóstolo

Pedro é o nosso Sanguíneo. O ímpeto do Sanguíneo o

faz agir precipitadamente (Mt 14:28-31), só depois de

se lançar no mar é que o medo sobressai.

O sanguíneo salta antes de olhar, fala antes de pensar

(Mt 17:4) e age antes de refletir (Mt 26:69 - 70).

Temperamentos



 Direcionado para pessoas

 Prefere liberdade à detalhes e 

controles

 Usa bem a intuição

 É simpático

 É amigo

 Usa bem a linguagem verbal

 É confiável

 É persuasivo e carismático

 Age por impulso e emoção

 É autoconfiante e se autopromove

 É entusiasta

 Encoraja as tomadas de decisão da 

equipe

Temperamentos



FORTALEZAS debilidades

SANGUÍNEO/ EXTROVERTIDO

EXPRESSIVO indisciplinado

ATENTO emocionalmente 

instável

AGRADÁVEL improdutível

AMISTOSO egocêntrico

FALANTE exagerado

ENTUSIASTA rancoroso

COMPASSIVO impulsivo

Temperamentos



Uma pessoa com este temperamento

mostrará um caráter independente, grande

capacidade de liderança, praticidade nas

decisões. Normalmente é otimista e

enérgico. Porém, a paciência não é sua

melhor companheira e isto o torna

intolerante. É autossuficiente e sarcástico.

Propenso a ira e geralmente insensível. O

colérico é vaidoso. O Apóstolo Paulo é um

bom exemplo de colérico: Perseguidor

cruel (Atos 9: 1 -2), líder em potencial, e

pelo seu trabalho missionário notamos o

caráter audacioso do Apóstolo.

Temperamentos



 Direcionado para resultados;

 Fica entediado facilmente;

 Gosta de desafios e mudanças;

 Sua avaliação é baseada nas 

realizações;

 Gosta de respostas diretas;

 Detesta indecisões;

 Possui autoconfiança elevada;

 Gosta de arriscar;

 Possui alta expectativa em relação aos 

outros e a si próprio;

 É rápido e impaciente;

 Pode ser enfático e exigente.

Temperamentos



FORTALEZAS debilidades

COLÉRICO/ DOMINANTE

VOLUNTARIOS
O

frio e não 
emocional

INDEPENDENT
E

autosuficiente

VISIONÁRIO impetuoso

PRÁTICO dominante

PRODUTIVO

DECIDIDO sarcástico 

LÍDER Instável e 
cruel

Temperamentos



Estamos diante de um idealista em potencial.

Sua preocupação concentra-se em mostrar uma tarefa

bem acabada, e para isto é minucioso, dedicado e

sensível. Mesmo para as atividades mais comuns a

perfeição é seu lema. Contudo, o melancólico é

egoísta, crítico e levado ao pessimismo. Tem

dificuldades em conviver socialmente, é inflexível e

na maioria das vezes vingativo.

Em Atos 7:22 lemos “E Moisés foi criado em toda a

ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras”.

Os melancólicos normalmente ultrapassam as

expectativas quando se vêem diante de um desafio

(Moisés guiando o povo no deserto). Não raras vezes o

melancólico se deixa levar pela inferioridade: “Não

tenho talento” (Ex 3:10), “Ninguém acreditará em mim”

(Ex 4:1), “Não posso falar em público”(Ex 4:11-12),

tenta fugir até o último momento (Ex 4:13). No entanto,

é idealista, dedicado o bastante para conduzir uma

multidão por 40 anos no deserto.

Temperamentos



 É organizado e voltado para o processo;

 Tende a ser perfeccionista;

 É sistemático nos seus relacionamentos;

 Valoriza a personalidade e a precisão;

 Exige um alto padrão de si mesmo e dos 

outros;

 Tem a tendência a se preocupar;

 Quer saber todos os detalhes e fatos;

 Suas decisões são baseadas na lógica;

 Não expressa sua opinião, a menos que 

tenha certeza;

 É muito consciente e busca qualidade;

 É racional e traça planos para resolver os 

problemas.

Temperamentos



FORTALEZAS debilidades

MELANCÓLICO/ ANALÍTICO

CAPAZ

ANALÍTICO emocionalmente 

instável

ESTÉTICO improdutível

ABNEGADO egocêntrico

TRABALHADOR amuado

ORGANIZADO rancoroso

PERFECCIONISTA critico e negativo

Temperamentos



A palavra “Fleuma” significa falta de emoção. O

fleumático não se emociona com facilidade, tudo nele

é moderado e persistente; olhamos para um fleumático

e nos sentimos seguros pois são calmos e estão sempre

tranqüilos. Trata-se de um líder eficiente e prático.

Porém, a calma deste temperamento leva à indecisão e

a introspecção. Um fleumático é calculista e

desconfiado por natureza.

Abraão é o Sr. Fleumático. Quando Deus manifesta-

se pela primeira vez a Abraão mostra claramente a sua

vontade (Gn 12:1), porém, a indecisão de Abraão o

impede de obedecer à palavra de Deus: “Sair”. Ele parou

em Harã com a família. Só depois da morte de seu Pai é

que seguiu viagem, e com sua parentela, Ló seu sobrinho.

Ora, Deus havia dito a ele: “Sai da tua terra e da tua

parentela...”(Gn 12: 1). Os fleumáticos são relutantes

quando se trata do desconhecido. São pacificadores e não

se adaptam a contendas (Gn 13: 8 -9).

Temperamentos



 Gosta de eficiência e planejamento;

 É tendencioso a relacionamentos profundos;

 Não gosta de mudanças de ultima hora;

 Não gosta de conflitos, é um pacificador 

nato;

 É um bom ouvinte;

 Gosta de se identificar com a empresa;

 Deseja paz e harmonia;

 Prefere um ambiente estável;

 Busca lealdade;

 Gosta de atmosfera calma e relaxada;

 Importa-se com a equipe;

 É metódico.

Temperamentos



FORTALEZAS debilidades

FLEUMÁTICO/ PACIENTE

TRANQUILO pouca 
motivação

CONFIÁVEL moroso

OBJETIVO egoísta 

DIPLOMÁTIC
O

EFICAZ autoprotetor

ORGANIZADO indeciso

PRÁTICO covarde

SENSO DE 
HUMOR

ansioso 

Temperamentos



Há um quinto tipo de temperamento

importante de ser destacado, o Supina. Este

temperamento imprime amor e extrema

dedicação na sua forma de servir. Algumas

qualidades e defeitos do temperamento Supina

são:

Energia intelectual  X Baixa estima.

Fiel e Leal X Dependente.

Nasceu para servir X Relaciona-se 

profundamente e sofre muito com isso.

Excelente pensador e filósofo X Lento para falar 

e geralmente para se locomover.

Grande habilidade para expressar-se, porque fala 

com o coração  X Dificuldades para decidir.

Muito gentil X Interioriza muito suas emoções.

Relaciona-se muito bem com pessoas X Pouca 

iniciativa.

Grande amor a ser oferecido X Dificilmente 

toma a iniciativa, espera sempre que o outro a 

tome primeiro. Muita empatia.

Exemplos Bíblicos: Dorcas, Eliezer, Barnabé

Temperamentos



“Amplia o lugar da sua tenda, 
e estendam-se as cortinas das 

tuas habitações,
Não o impeças, alonga as tuas 
cordas, e firma bem as tuas 

ESTACAS”.

(Isaías 54:2)

Temperamentos



1. Identidade;

2. Descobrir seu perfil e seu
temperamento;

3. Prática a criatividade;

4. Entender que você tem visão;

5. Relacionamento.

Temperamentos

1. Identificação das características

pessoais, os pontos fortes e

fracos;

2. Como desenvolver o conceito de

si;

3. Auto avaliação.



Descrever:

 O que é importante para você.

 Seus pontos fortes e fracos.

 Seus sucessos  e fracassos até hoje.

 Sua capacidade de disponibilidade de dedicação 

ao trabalho.

 Sua capacidade de convencer e motivar outras 

pessoas, bem como de expor suas ideias.

 Sua  persistência e disponibilidade.

Temperamentos

• Procurar pessoas de suas relações próximas e

nas quais você confie.

• Apresentar listas de características.

importantes para a atividade empreendedora e

solicitar que as pessoas o avaliem.

objetivamente segundo estas características.

• Avalie se os feedbacks são pertinentes e como

podem mudar a sua auto avaliação.



Deus estabeleceu a diversidade dos

temperamentos, a diversidade de perfis,

para que pudéssemos transmitir através de

nossas realizações, a multiforme sabedoria

de Deus neste presente século.

(Efésios 3:10)

O Homem sábio tirará proveito do seu

perfil analisando em qual ele se encaixa.

Temperamentos



Sem os ajustes do Espírito 

Santo estamos fadados ao 

fracasso. Mas, permitindo 

ajustes e restauração 

podemos frutificar ao 

máximo. (Mateus 13:8)

Temperamentos



Temperamentos



O meu temperamento é o meu perfil. 
Cada temperamento tem um timing 

diferente.

Com o trabalho do Espírito Santo não 
mudamos de temperamento. Nos 
ajustes por ele estabelecidos são 
eliminados os traços negativos, as 

fragilidades, para ser  estabelecido e 
firmado os pontos fortes.

O Espírito Santo ajusta de forma a nos 
tornarmos mais sociáveis, mais 

eficazes.

Temperamentos



Temperamentos



Ecl 8:8 - Ninguém pode dominar o 

vento, nem segurá-lo. 

Vento = Ruach

João 3:8 diz que o vento sopra onde

quer, e ouve-se o barulho que ele faz,

mas não se sabe de onde ele vem, nem

para onde vai. A mesma coisa acontece

com todos os que nascem do Espírito.

Temperamentos



“Então clamam ao Senhor na sua 

tribulação, e ele os livra das suas 

angústias.

Faz cessar a tormenta, de modo que se 

acalmam as ondas.

Então eles se alegram com a bonança; e 

assim ele os leva ao porto desejado.

Deem graças ao Senhor pela sua 

benignidade, e pelas suas maravilhas 

para com os filhos dos homens!”

(Sl. 107:28)

Temperamentos



Dependência e seus 

limites:  

Muitas pessoas não desejam o

crescimento e a transformação da mente.

Sentem-se confortáveis sendo o centro

das atenções.

Uma fronteira pessoal saudável é a

que não é permeável demais (que permite

que tudo e todos penetrem nela) nem

impermeável (que ergue muros e mantém

tudo e todos do lado de fora).

Estas pessoas expressam a

dependência extrema removendo os

limites ou então estabelecendo-os como

fortalezas.

Temperamentos



PERMEÁVEL DEMAIS PERMEÁVEL IMPERMEÁVEL

Converso com intimidade 

já no primeiro encontro

Não sobrecarrego os outros 

com informações pessoais. 

Permito que o tempo 

proporcione o 

desenvolvimento da 

confiança mútua

Jamais me abro, mesmo 

com gente que sei que é 

digna de confiança e que 

gosta de mim

Fico desesperado, 

preocupado com as 

pessoas e com seus 

problemas

Sou capaz de dar atenção 

àqueles com quem me 

relaciono e manter controle 

em outras áreas da minha 

vida

Não me permito ficar 

preocupado com a pessoa 

em que estou interessado

Sou capaz de me 

apaixonar por alguém que 

acabei de conhecer

Sei que o amar se baseia 

em respeito, confiança, 

sentimentos que levam 

algum tempo para serem 

desenvolvidos

Não me permito ter 

sentimento de amor por 

ninguém

Sempre deixo que os 

outros determinem tudo

Acredito que minha 

percepção dos fatos é tão 

acertada quanto as de 

qualquer outra pessoa

Não quero nem saber o que 

os outros pensam

Vivo permitindo que os 

outros controlem a minha 

vida

Tomo decisões sozinho, 

com base na orientação 

que Deus me dá

Recuso-me a levar em 

conta as opiniões dos 

outros

Jamais percebo que 

alguém ultrapassou os 

meus limites pessoais

Reparo quando os outros 

tentam tomar decisões por 

mim, ou me ajudar demais 

ou planejar o modo como 

vou usar o meu tempo,sem 

me consultar

Nunca permito que outra 

pessoa me ajude ou me dê 

idéias e sugestões, mesmo 

quando o fazem de forma 

correta

Se necessário, sacrifico 

até meus valores para me 

aproximar dos outros

Não me disponho a “ fazer 

qualquer coisa” para 

manter um 

relacionamento. Meus 

valores bíblicos não são 

negociáveis

Jamais faço alguma 

mudança em meu modo de 

agir para agradar outra 

pessoa.

LIMITES SAUDÁVEIS E 

EXTREMOS DE DEPENDÊNCIA



Muitos assumem o papel de forte com excesso de

responsabilidades, em controlam os outros socorrendo-

os. Contudo até estes “salvadores” de aparência mais

forte sentem-se inferiores (Moisés).

Já os que adotam a posição de vítima fraca, sem

responsabilidades, tem as melhores oportunidades de

controlar outros. Os que adotam esta postura desistiram

de lutar pelo que desejam. Contentam-se em “receber”

para manter a conexão com os “salvadores”, que vivem

para “dar”.

O método de controle que cada um adota depende do

papel que desempenhou na infância, e de atitudes

inconscientes que assumiu no sentido de aumentar a

sensação de segurança. Estes estabelecem

necessidades relacionais, de maneira que “salvadores”

precisam de vítimas, as quais, por sua vez, sempre

precisam de alguém que as salve.

Ambos os papéis excluem o respeito e prejudicam o

relacionamento. Na verdade, um relacionamento íntimo,

marcado por confiança genuína, baseia-se numa

disposição de abandonar tais papéis.

Temperamentos



Vítima Fraca

(sem 

responsabilidades)

Adulto

(responsável por si 

mesmo)

“Salvador” forte

(Responsabilidade 

demais)

Sou fraco demais, 

estou em frangalhos.

Possuo pontos 

fortes e fracos. Sou 

um ser humano

Sou forte como uma 

rocha.

Não sou responsável 

por ninguém e por 

nada

Sou responsável por 

mim mesmo diante 

dos outros

Sou responsável por 

tudo e por todos.

Não sou capaz de 

mudar ninguém.

Só posso mudar a 

mim mesmo.

Sou capaz de 

transformar vidas.

Preciso que alguém 

cuide de mim o tempo 

todo.

Sou capaz de cuidar 

de mim mesmo a 

maior parte do 

tempo. Confio em 

Deus para cuidar de 

mim o tempo todo.

Vou cuidar de você o 

tempo todo

Tudo é muito difícil 

para mim.

Algumas coisas são 

difíceis para mim, 

mas nada é difícil 

para Deus.

Nada é difícil para 

mim

Preciso 

desesperadamente de 

você

Preciso 

desesperadamente 

de Deus, e desejo 

cultivar bons 

relacionamentos.

Preciso 

desesperadamente 

que alguém precise de 

mim.

A responsabilidade pessoal e 

os estilos de controle com 

excesso de dependência.


