
VENCENDO 
O MAIOR DESAFIO

Qual A Maior Batalha Da Vida? 
Talvez você nunca tenha parado para pensar 
em qual o maior desafio da vida.  

Precisamos entender o que e quem estamos 
enfrentando para, então, dominarmos a vida. 

A Maior Batalha Da Vida É Se Manter 
Inspirado! 

Se você pode se manter inspirado, não há 
nada que não possa fazer absolutamente 
nada. 

Talvez você pense que a maior batalha da 
vida é ter um bom casamento, dinheiro, ficar 

firme com Deus... todos estes desafios se 
resumem em se manter inspirado. 

Vamos entender este tópico um pouco 
melhor para compreendermos como 
dominarmos os diferentes ataques da vida. 

Salmos 101:3-4, 6 ARC 
Não porei coisa má diante dos meus olhos; 
aborreço as ações daqueles que se desviam; 
nada se me pegará. Um coração perverso se 
apartará de mim; não conhecerei o homem mau. 
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que 
estejam comigo; o que anda num caminho reto, esse 
me servirá.  



2 Forças Que Determinam A Inspiração
Salmos 101:3-4

1. O Que Coloco Diante Dos Olhos — O Que 
Não Coloco Diante Dos Olhos. Pv. 29:18 

2. Relacionamentos - Com Que Tipo De 
Pessoas Me Relaciono. Pv 13:20

7 DIREÇÕES  PARA  AS QUAIS DEVO ME INSPIRAR
1. Temor A Deus - Pv. 1:7
Porque é o princípio da sabedoria - a base de minha família foi Deus. MEU AVÔ RECONHECEU. 
Como: seu desejo por Deus é alimentado em sua presença. 1. Colocando Deus Diante Dos Olhos; 2. Caminhando Com 
Pessoas Que Falem de Deus. 
Recompensas: 1. Vida Em Paz (família, trabalho, negócios); 2. Salvação (vida eterna)

2. Aquisição De Sabedoria e Conhecimento - Pv. 1:22, 1:32 e 14:15, 18
Porque a sabedoria te trará honra e riquezas e o conhecimento te permitirá encher a tua casa escapando do mal 
Como: 1. Colocando livros, bons palestrantes, CD... na tua frente. Assim você se inspira a adquirir conhecimento. De 
preferencia começar pelos assuntos que mais gosta; 2. Andando com pessoas inteligentes e sábias. 
Recompensas: 1. Desviar-se do perigo; 2. Ajudar outros; 3. Não ser enganado; 4. Conquistar finanças...

3. Realização Da Esperança - Pv. 13:12
Porque permitirá que traga árvore da vida para tua história, e fortalecerá qualquer relacionamento. 
Como: 1. Observando o valor da opinião alheia e anotar, colocar imagens... que te lembrem de realizar a esperança 
alheia; Ex.: anote em sua agenda diária uma atitude que irá tomar com o cônjuge; 2. Fale com pessoas que realizam a 
esperança de outros. Ex.: procure um amigo que sempre te motiva e se espelhe nestas atitudes de motivação.  
Recompensas: 1. Vida em paz; 2. Filhos que te honram; 3. Maiores oportunidades de emprego...

4. Receber à Crítica - Pv. 19.20
Porque permitirá que você saia de seu pequeno e limitado mundo, crescendo em sabedoria, força, saúde, finanças...
Como: 1. Evite ouvir, assistir, ler... o que te remete a auto confiança. Ex.: ao ler um autor de livro arrogante ou 
prepotente, você tende a seguir o mesmo caminho; 2. Fazendo perguntas aos que andam comigo. Ex.: pergunte a uma 
pessoa que você admira, quais as suas maiores fraquezas.  
Recompensas: 1. Mais sabedoria ; 2. Mais finanças; 3. Correção das falhas e consequente crescimento...

5. Respeito ao Dinheiro - Pv. 10:22, Eclesiastes 7:12
Porque todos vivem na terra em busca de dinheiro para alimentar-se, ajudar outros, conquistar os sonhos, pagar 
dívidas... Por isso, não podemos tratar o dinheiro como algo mau. O que devemos é não amar o dinheiro. Para dominar 
o dinheiro ler provérbios 11:24-25.
Como: 1. Afaste-se de qualquer literatura, filme, musicas... que fazem apologias desrespeitosas as finanças, as quais 
seguem a linha de raciocínio de que o dinheiro apenas causa mal; 2. Ande com pessoas que seguem tua filosofia e 
visam uma vida abençoada; 
Recompensas: 1. Mais riquezas ; 2. Menos dor de cabeça; 3. proteção material; 4. Ajuda ao próximo... 

6. Controle dos Impulsos - I Coríntios 10:13, Pv. 23:23
Porque é a forma de evitar divórcios, brigas, mortes, vícios...
Como: 1. Não assistindo ou vendo o que satisfaz apenas os desejos carnais; 2. Não andando com pessoas que não 
controlam os próprios desejos e busca a satisfação da carne. 
Recompensas: 1. Capacidade de dominar a vida como um todo; 2. Evitar vícios como em computador, drogas, 
bebida... 

7. Honra aos Pais - Pv. 23:22, Efésios 6:1. 
Porque é o primeiro mandamento com promessa é prova humildade e respeito a primeira decisão para você.
Como: 1. Além de ver o que remete a honra, lembrar de bons gestos e valores; 2. Afastar-se de rebeldes. 
Recompensas: 1. Ir bem na vida como um todo; 2. Finanças abençoadas; 3. Família honrada...



EXTRA
O que você vê leva 1 décimo de segundo para chegar no cérebro 

O que é produzido quando se vê por bastante tempo o que não deve, entrando em velocidade 
espantosa?

IMOBILISMO
ACOMODAÇÃO
INCOMUNICAÇÃO FAMILIAR (decréscimo do afeto por consequencia - amor, carinho e 
amizade)
CERCEAMENTO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
IDIOMÁTICOS (consequencia, pobreza de ideias e liguagem --> dificuldade de expressar 
sentimento)
BANALIZAÇÃO DA VIDA --> tudo levado na brincadeira

 DANIEL 1:8 jovem entre 15-17 anos em uma nação diferente, língua diferente --> Daniel decidiu 
não se contaminar!  

3 decisões que terão que tomar na vida (principais) 
  1- Onde vai passar a eternidade? 
Está decidindo aqui. 

  2- Com quem eu vou me casar? 
Interesse - vai para o beleléu  
Conveniência - vai para o beleléu  

  3- O que você quer fazer na vida? O que quer construir?   

QUEM DEBOCHA DE VOCÊ NÃO ARRUMA NADA PARA VOCÊ 

PROFETIZE PARA TUA VIDA 

-->Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare para ter uma vida dura; 
-->Se você escolher as coisas difíceis da vida, prepare para ter uma vida com regalias. 

 A vontade é a faculdade da alma que tem o poder de subjugar todas as outras faculdades, inclusive a consciência.  

Casado, aparece mulher, atrae ele, ele tem vontade, ele alimenta a vontade, ele ama a esposa, a vontade vai sobrepujar isso, ele ama 
a esposa, a vontade sobrepuja a consciência e ele adúltera.  

O ser humano precisa de 21 anos para alcançar maturidade. Estudos. 

Ultima coisa que amadurece é o impulso. 

Quem começa beber após 21 anos a possibilidade de se tornar alcoólatra é 10%. Quem começa com 13 a 14 com bebidas, 50% 
para cima senão alcoólatras.  

DEPOIS DOS 21 ANOS O IMPULSO (desejo) É CONTROLADO! 

Quando até os 21 anos não controla os impulsos, já era para este jovem. Presa fácil de ser dominado por qualquer porcaria. II Pd 2:19 
= ser vencido




