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A ALMA FERIDA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 Tess. 5:23-24; João 8:12, João 10:10; SL 19:7 

 
Duas estratégias malignas para destruir nossa alma 

Desde o início da história da humanidade, o inimigo das nossas almas tem usado várias 

estratégias para destruir e impedir que vivamos a vida abundante que o Senhor tem, 

como promessa, para cada um de nós. Dentre essas estratégias destacamos algumas 

que consideramos como matrizes: 

Ex 6:9 
“Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel, contudo eles não ouviram a 
Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam.”  
 
Nesse texto encontramos os dois principais pilares usados pelo inimigo que atuam no 

nosso tempo com o objetivo de nos tirar totalmente do propósito de Deus, para o qual 

fomos criados, que são: o desespero da alma e a cruel escravidão. 

Uma das principais característica de uma pessoa ferida: __________________________ 

 
Saindo do Ciclo da Ferida 

Motivos para buscar o equilíbrio e restauração da nossa alma 
 

1 - O principal motivo que precisamos ter nossa alma curada é porque nela reside a 

essência da nossa humanidade. 

Gn. 2:7 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

2 - Outra característica muito forte relacionada à alma é que nela está a nossa 

capacidade de amar, tanto a Deus como ao próximo. 

Mt.22:33-40 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3 – Influencia diretamente em nossas escolhas 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4 - Nossas crenças estão totalmente influenciadas pelo que sentimos a respeito do 

que acreditamos 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5 - Jamais poderemos entender completamente a vida se usarmos apenas o 

intelecto 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6 – Todos os nossos comportamentos estão relacionados e influenciados por 
nossos sentimentos 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

7 – E por último nossa área emocional é fator primário de motivação 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


