
“DEIXANDO OS PENSAMENTOS ERRADOS” 

 

Pv 23:7 .......Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é.  

 

A importância dos nossos pensamentos, e a força que eles exercem em nossas vidas.   

Há 600 anos as pessoas acreditavam que a terra era plana. Elas temiam se aventurar 

pelo oceano e de caírem em abismos. 

Ainda em 1900, pelo menos 99% da população acreditavam que os seres humanos 

nunca iriam voar. 

Enfim.....Todas essas suposições estavam redondamente enganadas. 

Podemos dizer que, na melhor das hipóteses, crenças enganosas limitam severamente 

nossa capacidade de desfrutar da vida e seguir em direção ao futuro que Deus 

planejou.  

Pensamentos errados são uma ameaça a saúde emocional e espiritual e entre outras 

coisas : 

- Paralisa você na desesperança 

- Enche você de falsa culpa 

- Acaba com a esperança para o futuro 

- Prende você em sofrimentos desnecessários 

- Limita o seu potencial dado por Deus em Cristo.  

Os pensamentos errados são contagiosos e podem se espalhar, o que os torna ainda 

mais perigosos.  

 

TRÊS TIPOS DE PENSAMENTOS ERRADOS: 

1- O PENSAMENTO DO TUDO OU NADA 

2- LEVANDO AS COISAS DE MODO PESSOAL 

3- PENSANDO QUE AS COISAS NUNCA VÃO MUDAR  

“Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer maneira você está 

certo.” 

 

 

 



PENSAMENTO DO TUDO OU NADA  

 

É um pensamento exagerado. Faz as coisas serem/parecerem maiores do que 

realmente são.  

Ou tudo é branco ou preto, não há lugar para o cinza. 

Exemplos : 

Uma entrevista de emprego não sai como planejada >>>     “sou um fracasso” 

O filho age de maneira errada >>>    “Não sou um bom pai, uma boa mãe" 

Na prática :  

Não posso confiar em homens – Fui traída uma vez por um homem, mas conheço 

outros que homens que são fieis e confiáveis.   

Advogados são enganadores – Há alguns advogados desonestos e alguns que são 

ótimos  

Quando nossas declarações incluem palavras como : 

Sempre / Tudo / Todos / Nunca  

Geralmente essas palavras são sinais de que estamos ocupados com pensamentos 

errados.  

Jacó é um exemplo clássico de pensamento TUDO ou NADA.  Gn 42:36 

Natanael, ao ouvir que o messias era da pequena cidade de Nazaré, retrucou : Pode vir 

alguma coisa boa de lá ?   Jo 1:46  

 

LEVANDO AS COISAS DE MODO PESSOAL  

 

Tomamos as coisas de forma pessoal, quando nos ofendemos 

Assumimos a responsabilidade ou culpamos alguém por algo antes de termos todas as 

informações 

Na maioria dos casos, nossa interpretação não está baseada na realidade, mas em 

estórias que contamos a nós mesmos.  

Exemplo :  Uma amiga está atrasada para o almoço >>>  Ela não me respeita  

Me esforcei tanto para a apresentação de Natal e nem me agradeceram publicamente 

>>> eles devem ter achado que a minha contribuição não foi importante. 



Caminhando assim, é fácil acumular uma mala cheia de ressentimentos que estão 

fundamentados em alguma coisa que não é verdadeira.  

O 9º mandamento diz : “Não darás falso testemunho contra o teu próximo.”  

Quebramos esse mandamento quando tiramos conclusões precipitadas sobre outras 

pessoas que podem não ser verdadeiras.  

Na bíblia, Maria é um exemplo de alguém que não tomava as coisas de forma pessoal, 

ela não achou que havia algo errado com ela, ou ficou ressentida com José quando 

este planejou deixa-la secretamente quando soube da sua gravidez.  Mt 1:19 

Lc 2:19, lemos que Maria ponderava, guardava todas essas coisas e refletia em seu 

coração. 

 

PENSANDO QUE AS COISAS NUNCA VÃO MUDAR  

 

Essa forma de pensamento compromete o futuro. Se você acredita que as coisas nunca 

vão mudar, ficará preso ao passado.  

É necessário se libertar desse tipo de pensamento, para concentrar nossa energia 

crendo que nós, as pessoas e as situações podem sim mudar . 

“Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou 

pensamos, segundo o poder que opera em nós.” Ef 3:20 

Quando somos vítimas desse tipo de pensamento, de que NADA, NUNCA vai mudar, 

pensamos coisas do tipo : 

 

Nunca terei um bom relacionamento  

Nunca terei um bom emprego 

Nossos filhos serão sempre difíceis 

Nunca conseguirei comprar uma casa 

 

O rei Saul e seu exército, acreditavam que as coisas nunca iriam mudar – eles seriam 

incapazes de derrotar o poderoso Golias, mas estavam errados. 

Deus usou Davi, um jovem pastor de ovelhas, cheio de fé e com uma nova estratégia 

para mudar a situação.  

O passado não precisa predizer o futuro. As coisas podem mudar para melhor.  

Na prática : 



 

Nosso casamento será sempre difícil  >>> Posso conseguir ajuda e aprendizado 

necessário, para que meu casamento se torne melhor.  

O seu futuro pode ser melhor do que tudo o que você até agora.  

Ec 7:8  –  “Melhor é o fim das coisas que o começo delas.” 

 

Jr 29:11 – “Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, 

planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e 

um futuro.”   

 

CONCLUSÃO :  

Combata os pensamentos errados, pois a mente é um campo de batalhas.  

Vence o que dermos mais espaço. 

Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele atua nas nossas fraquezas, nossas 

fragilidades.  

A palavra de Deus é a única verdade.  

Combata com a palavra de Deus. 

 

Problemas financeiros – Ele é o dono do ouro e da prata / Jamais nos desamparará 

Filhos – Os filhos são herança bendita do Senhor  

Perdão – Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de 

todos os nossos pecados. 

 

Filipenses 4:8 

Efésios 3:20 

Isaías 43:19 

Isaías 55:9 

Romanos 12:2 

2Coríntios 10:5   

 

  


