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UMA  
QUE ME
IMPEDE DE
BRINCAR DE
DEUS



UMA FÉ QUE
ME IMPEDE
DE BRINCAR
DE DEUS
POR QUE SOMOS TÃO RÁPIDOS PARA 
JULGAR OS OUTROS? 

1. CULPA: QUEREMOS DESCULPAR 
NOSSAS PRÓPRIAS FALHAS

“Assim, quando você, um simples homem, 
os julga, mas pratica as mesmas coisas, 
pensa que escapará do juízo de Deus?” 
Romanos 2:3 NVI 

"Quando você, um mero humano, julga os 
outros, você acha que, apontando o dedo 
para os outros, irá distrair Deus de ver 
todos os seus erros e impedi-lo de julgá-
lo?" Romanos 2.3 MSG 

2. ORGULHO: QUEREMOS NOS SENTIR 
SUPERIOR AOS OUTROS

“Pensam que são melhores que eu; usam 
minha humilhação como prova de meu 
pecado.” Jó 19:5 NVT 

“Vocês pensam que são melhores do que 
eu e acham que a minha desgraça prova 
que sou culpado.” Jó 19.5 NTLH 



POR QUE NÃO DEVO JULGAR OS OUTROS? 

1. JULGAR OS OUTROS É FALTA DE AMOR

“Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme dizem as 
Escrituras: “Ame seu próximo como a si mesmo”. Tiago 2:8 NVT 

“Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo 
ou o julga está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não 
é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga.” Tiago 4:11 NTLH 

2. JULGAR AOS OUTROS É TRABALHO DE DEUS, NÃO MEU! 

“Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem 
você pensa que é, para julgar os outros?” Tiago 4:12 NTLH 

“Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou 
cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar.” Romanos 14:4 NVI 

3. JULGAR AOS OUTROS NÃO É CRISTÃO 

“Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo.” João 3.17 
NTLH



COMO POSSO APRENDER A SER MENOS JULGADOR? 

1. LEMBRE-SE QUE NÃO SOU O PADRÃO! 

“É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que 
pensam que são tão importantes. Como são ignorantes! Primeiro eles resolvem 
quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com 
essas mesmas medidas.” 2 Coríntios 10.12 NTLH 

2. LEMBRE-SE QUE NÃO SEI TODA A HISTÓRIA 

Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato.” Provérbios 18:13 NVT 
Jesus: “Parem de julgar pelas aparências...” João 7.24 NTLH 

3. LEMBRE-SE QUE NUNCA SEI A MOTIVAÇÃO DE ALGUÉM 

“Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é 
na realidade, senão a própria pessoa.” 1 Cor. 2:11 BV 

“Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Pois ele 
trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais 
íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação.” 1 Coríntios 4:5 NVT 



4. LEMBRE-SE DE QUE TENHO PONTOS CEGOS QUE NÃO CONSIGO VER 
“Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um 
tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: ‘Deixe-me ajudá-lo a 
tirar o cisco de seu olho’, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? 
Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho; então você verá o suficiente 
para tirar o cisco do olho de seu amigo.” Mateus 7:3-5 NVT 
“Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.” 1 Coríntios 11:31 
NAA 
“Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira.” 1 
Coríntios 11:31 NVT 

5. LEMBRE-SE DE OUVIR PRIMEIRO 
Nicodemos: “Acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que 
ele está fazendo?” João 7.51 KJ 

6. LEMBRE- SE QUE SEREI JULGADO PELO PADRÃO QUE EU USO 
“Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que 
vocês julgarem vocês serão julgados; e com a medida com que vocês tiverem 
medido vocês também serão medidos.” Mateus 7:1,2 NAA 
“Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos 
compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará 
contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros.” 
Romanos 14:10-13 NVI 

7. LEMBRE-SE DE COMO DEUS ME MOSTROU GRAÇA 
“Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês; é uma dádiva 
de Deus.” Efésios 2:8 



1. O que você ouviu? Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?   

2. Como você é e age sob estresse?  

1. O que você acha? Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu 
pensamento? 

2. Por que temos o hábito de emitirmos julgamentos sobre tudo que ocorre ao 
nosso redor, especialmente as pessoas? 

3. Devo ou não julgar os outros? Por quê?

1. O que você fará? Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu 
hoje? 

2. O que você pode começar a fazer hoje para mostrar mais graça com seu 
próximo?

GRUPOS DE
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


