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Processando as Questões
do Seu Coração
É um processo e um caminho para te ajudar
a resolver os assuntos de ofensa, dor e perda.
"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida." Pv 4:23
Se o teu coração fosse a única fonte de agua para se beber, qual seria a
“condição de saúde” das pessoas ao teu redor?
Uma pergunta bastante séria, não é mesmo? Qual é o coração que não foi
afetado por alguem ou alguma coisa? Mas mesmo que a nossa fonte tenha
sido “poluida” com falta de perdão e amarguras, ainda assim podemos ter
“um novo começo” para o nosso coração!
É nossa oração que você, ao processar os assuntos do seu coração
respondendo as questões nas páginas seguintes, ficará liberto das feridas do
passado, florescerá no presente, e estará cheio de esperança para o seu
futuro!
Tambem, observe na página 20, “O Novo Começo Fundamental” . Para
este processo te levar a verdadeira liberdade e um estilo de vida de perdão
(perdoado e perdoando), é imperativo que voce experimente seu Novo
Começo Fundamental antes da Parte V – PERDOAR. Sem esta
revelação pessoal do perdão voce não poderá dar, de todo o coracão, aquilo
que voce ainda não recebeu.
Lembre-se: NUNCA É TARDE DEMAIS!
Perdoado, perdoando e livre!
Pastor Steve e Mindy Peterson
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I
OFENSAS/MÁGOAS/PERDAS
O QUÊ OU QUEM TE OFENDEU? OU …
O QUÊ OU QUEM VOCÊ PERDEU?
“Examina-me, SENHOR, e prova-me; sonda-me o coração e os
pensamentos.” Salmo 26:2
Comece identificando as áreas de ofensa, as áreas de mágoa,
e as perdas em sua vida.
(a) Faça uma lista específica das ofensas ou mágoas, e
inclua os nomes das pessoas envolvidas:
· Pessoas que, de alguma forma, te rejeitaram, e como o fizeram
· Pessoas ou circunstâncias que te causaram sentir violado ou
abusado
· Conflitos entre familia, amigos, igreja, relacionamentos no
trabalho, etc.
· Divórcio ou separação
· Outros

2

©2000 Fresh Start For All Na!ons

NUNCA É TARDE DEMAIS!...

(b) Faça uma lista das perdas significantes que voce
experimentou em sua vida:
· Perda do emprêgo
· Perda da saúde
· Perda de relacionamentos por causa de conflitos, separação,
divórcio ou morte
· A morte de um sonho para a sua vida ou seu futuro
envolvendo casamento, filhos ou profissão
· Outro

(c) Escolha na lista acima, apenas uma ofensa, uma mágoa, ou
uma perda para processar desta vez.
Esta é a ofensa, mágoa ou perda:

Esta é a pessoa que me ofendeu:
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II
EFEITO
COMO A CIRCUNSTÂNCIA AFETOU VOCE?
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os
meus pensamentos.” Salmo 139:23

Como esta específica ofensa, mágoa ou perda afetou voce?
(a) Quais tem sido os seus pensamentos?

(b) Quais tem sido os seus pensamentos acerca da pessoa
envolvida? (se aplicável)
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(c) Quais tem sido os seus sentimentos? Abaixo tem uma lista
de palavras que descrevem várias emoções. Elas te ajudarão
a identificar o que voce pode estar sentindo com relação à
ofensa, mágoa ou perda específica.
Circular aquelas que mais se aplicam a voce:
Rejeitado
Incapaz
Abandonado
Indesejado
Sózinho
Não amado
Inseguro
Triste
Desprotegido
Prisioneiro

Sem esperança
Amargurado
Inútil
Sem Controle
Desconfiado
Ansioso
Inadequado
Medroso
Traído
Invejoso

Irado
Estúpido
Bôbo
Furioso
Ódio
Feio
Inferior
Gordo
Usado
Sujo

Julgado
Sem valor
Culpado
Condenado
Horrível
Vergonha
Vítima
Ressentido
Deprimido
Fracasso

Usando as palavras que voce circulou acima, ou outras que se
aplicariam ao seu caso, escreva explicando como esta
ofensa, mágoa ou perda tem te afetado.
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III
REAÇÃO
COMO TEM SIDO A SUA REAÇÃO EM RESPOSTA À OFENSA,
MÁGOA OU PERDA?
“Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.”
Salmo 139:24

(a) O que voce disse?
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(b) O que voce fez?

(c) O que voce decidiu em responsta à ofensa, mágoa ou
a perda que voce está processando?
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IV
O DERRAMAR DO CORAÇÃO
DERRAME O SEU CORAÇÃO DIANTE DO SENHOR.
“Confiai nele, ó povo, em todo tempo; derramai perante ele o vosso coração;
Deus é o nosso refúgio.” Salmo 62:8
“Ao SENHOR ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao
SENHOR. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a
minha tribulação.” Salmo 142:1-2
(a) Derrame o seu coração diante do Senhor. Escreva,
no espaço abaixo, exatamente como voce se sente.
Senhor, isto é o que eu sinto:

8

©2000 Fresh Start For All Na!ons

NUNCA É TARDE DEMAIS!...

(b) Expresse ao Senhor os seus desejos não alcançados.
Senhor, é isto o que me deixa desapontado ou chateado, ou
gostaria que tivesse acontecido (ou que não tivesse acontecido):
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(c) Expresse ao Senhor os seus desejos atuais:
Senhor, eu desejo:
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(d) Dar graças ao Senhor:
“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.” 1 Tessalonicenses 5:18
“Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo,” Efésios 5:20
“Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para
com o Altíssimo; invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me
glorificarás.” Salmo 50:14-15
“Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do
SENHOR.” Salmo 116:17
“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para
nós, que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos
que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.” Romanos 28:29
Diz ao Senhor, por escrito, que voce Lhe oferece um sacrificio
de ações de graças pelas situações e circunstâncias ocorridas.
Diz tambem que voce aceita que Ele use tudo em sua vida
para o seu bem pessoal, para os propósitos dEle, e para a Sua
glória.
Senhor, eu decido te agradecer por:
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V
PERDÃO
PERDOE AQUELE QUE TE FERIU OU TE OFENDEU.

A Parábola do Servo Não Perdoador …
Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes
meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes?
Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes
sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar
contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que
lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou
o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e
que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê
paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo,
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo,
porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem
denários; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.
Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente
comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis; antes, indo-se, o lançou na
prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se
havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo
que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo
malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste; não devias tu,
igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me
compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos,
até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará,
se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.” Mateus 18:21-35
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(a) Escrever confessando ao Senhor, a sua falta de perdão,
dizendo no íntimo, "Paga-me o que voce me deve!"
Confesse tambem as suas próprias reações e atitudes
erradas:
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(b) Decida perdoar a pessoa que te feriu e te ofendeu.
CANCELE A DÍVIDA!
(c) Escreve sua oração para o Senhor, expressando sua
decisão de perdoar a pessoa que te feriu e ofendeu.
Incluir os detalhes destas feridas e ofensas e como elas te
afetaram no passado, estão te afetando no presente, e
poderão te afetar no futuro.
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VI
LIBERAR
LIBERE PARA O SENHOR A OFENSA, A MÁGOA, A PERDA!
"Confia os teus cuidados ao SENHOR, e ele te susterá; jamais permitirá que
o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda;
homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias;
eu, todavia, confiarei em ti." Salmo 55: 22-23
"Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes
orgulhosos, condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos
vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos
por fazer o bem perante todos os homens; se possível, quanto depender de
vós, tende paz com todos os homens; não vos vingueis a vós mesmos,
amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A mim me pertence a
vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo
tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo
isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do
mal, mas vence o mal com o bem." Romanos 12:16-21
"As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis
na tua presença, SENHOR, rocha minha e redentor meu!" Salmo 19:14
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(a) Entregue a pessoa, e a situação ao Senhor.
(b) Escreve no espaço abaixo, em forma de oração, quem ou o
quê voce está entregando ao Senhor:

(c) Abençoe e ore pela pessoa que te ofendeu e feriu.
"Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem..."
Lucas 23:34
“Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos
perseguem…” Mateus 5:44
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———– anotações ———–
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O NOVO COMEÇO FUNDAMENTAL
O Novo Começo Fundamental é a mudança total do coração. É a
mudança do desejo de fazer a minha própria vontade, "eu primeiro",
para o desejo de fazer a vontade de "Jesus Primeiro".
“Não, eu vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.” Lucas 13:3
“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.”
Salmo 40:8

Quando focalizo na minha dor e tristeza pelas consequências das
decisões erradas que tomei, a Bíblia chama isto de “tristeza do mundo".
Mas quando tenho convicção do meu erro de me colocar em primeiro
lugar, sem considerar as consequências, a Bíblia chama isto de "tristeza
segundo Deus".
"Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar; mas a
tristeza do mundo produz morte." 2 Corintios 7:10

Seu Novo Começo Fundamental pode começar agora mesmo …
· Confesse qualquer forma de “primeiro eu” que voce identificou
em sua vida: orgulho, ciume, ingratidão, falta de perdão, e o direito
de dirigir sua própria vida…
· Diz ao Senhor que voce pecou contra Ele – quando "primeiro eu" foi
expresso em pensamento, palavra ou ação em sua vida (seja
específico) …
· Agradece a Deus por enviar o Seu Filho Jesus para morrer por
todos os seus pecados …
· Diz a Deus que voce está arrependido – deixando pra traz todos
estes pecados …
· Pede perdão a Deus – por cada um destes pecados…
· Entregue-se totalmente a Deus – fazendo-O Senhor de sua vida.
Submeta-se a Ele para qualquer mudanca que Ele queira fazer em sua
vida.
· Agora, agradece a Deus pelo Seu perdão e por Sua Nova Vida
dentro de voce!
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça.” 1 João 1:9
“Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, será salvo; pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para
a salvação.” Romanos 10:9-10
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