
ibfcanoas ibfcanoas.com.br

sua vida
Repensando

VENCENDO A GUERRA
EM MINHA MENTE

N° 1137 | 30.05 - 05.06 | Ano 2021

SÉRIE:



VENCENDO A GUERRA EM MINHA MENTE

- A maioria das batalhas da vida são vencidas ou perdidas em sua mente.

“Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço 

justamente aquilo queodeio.” Romanos 7.15 (NTLH)

“Os meus pensamentos serão claros; falarei palavras de sabedoria.” Salmos 49.3 

(NTLH)

POR QUE É IMPORTANTE PENSAR SOBRE O QUE PENSO?

- Porque meus pensamentos controlam minha vida (Pv 4.23 NTLH)

- Porque posso mudar o que sinto mudando o que penso (Efésios 4.23 NBV-P)

- Porque minha mente é o campo de batalha do pecado (Rm 7:22-23 NVT)

- Porque gerenciar meus pensamentos é a chave para paz e a felicidade (Rm 8.6 NVT)

PARA VENCER A GUERRA EM MINHA MENTE:

1- Compreenda que sua vida está sempre movendo-se na direção de seus pensamentos 

mais fortes

“Porque, como imagina em sua alma, assim ele é” Provérbios 23.7 (NAA)

“A pessoa simples acredita em tudo o que lhe dizem, mas o prudente pensa antes de 

dar qualquer passo.” Provérbios 14.15 (VFL)

2- Identifique e lute contra os seus pensamentos destrutivos ( Rm 8.5 NVT; João 8.44 

NVI; 1 João 2.16 ARA)

“Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As 

armas com as quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus 

para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra 

o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo

obediente a Cristo.” 2 Coríntios 10:3-5 (NVI)

3- Renove sua mente com a verdade que destrói essas fortalezas (João 8.32 ARA; 

Efésios 4:22-24 NVI)

“E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme 

pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.” Romanos 12.2 (NAA)



1. Você já desistiu de algo por que pensou que não iria conseguir realizar?
2. Você costuma refletir sobre o que pensa?

1. De que forma podemos gerenciar nossos pensamentos?
2. O que fazer quando identificamos pensamentos destrutivos em nossa mente?
3. Como vencer as batalhas da mente e mudar os sentimentos?
4. Qual a melhor maneira de renovar nossa mente?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. O que você pode fazer com os pensamentos que o estão levando para longe de Deus?

INSCRIÇÕES PELO WHATSAPP
 COM DANI (51 98277-0880)

Curso de

Construindo o alicerce certo

INSCRIÇÕES PELO WHATSAPP
 COM ROSANE (51 99681-8771)

INÍCIO A COMBINAR INÍCIO A COMBINAR

D A N Ç A

Saiba mais em: linktr.ee/IcaFiladelfia

Videoaulas interativas com 
diversão feitas com muito carinho 

para nossas crianças!



Saiba mais em:
ibfcanoas.com.br/40anosibfc 

Posicione bem a 
câmera

Ela deve estar na 
horizontal e estar 
te enquadrando 
no centro e da 

cintura pra cima.

Cuidado com a 
iluminação

O ambiente 
precisa ser bem 
iluminado e com 
um fundo mais 

neutro. É 
importante que 

seu rosto também 
esteja bem 
iluminado.

Atenção para
o áudio

Para uma boa 
captação do 

áudio é necessário 
que você fique 

perto do 
microfone.

Nesse vídeo nos conte:
1) Como você conheceu a IBFC

2) Quando que você começou a participar

3) A diferença que ela fez em sua vida

Envie para comunicacaoibfc@gmail.com



Mais um ciclo se inicia no CR! As inscrições para o Grupo de 
Passos começaram no dia 27/05. Faça parte e conheça mais!

Restauração é para todos nós! Participe do GP e comece a tratar suas 
áreas de luta. O compromisso inclui participar das reuniões nas terças-
feiras (20h) a partir do dia 15/06 e encontrão e GA nas quintas-feiras.

Inscrições nas quintas no GA presencial. Vagas limitadas. 

INÍCIO DO CICLO 2021

Estamos de volta com o Geração Futuro para crianças de 
0 a 5 anos e a partir de 6 o CR Kids.



Mais informações:
(51) 99810-7727


