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O que é ser perfeccionista para você? Você conhece alguém assim? 

 

Ser dependente de alguém é algo muito difícil para uma pessoa 

perfeccionista, pois ele é autoconfiante e busca sempre fazer as coisas da 

forma mais completa e perfeita possível. 

Muitas vezes buscamos o perfeccionismo ao ponto de sermos insistentes em 

algo que não depende só de nós, então nos frustramos e rompemos nossos 

relacionamentos. Não podemos deixar que nossas frustações interrompam 

nossos sonhos.  

 

Você já batalhou por algo só para provar para alguém que você 

conseguiria? 

 

Não há problema algum em lutarmos para conseguirmos uma boa formação, 

um bom emprego, etc a fim de revertermos alguma situação difícil em nossas 

vidas, mas há pessoas que cresceram sem incentivos de suas famílias ou 

cresceram ouvindo palavras contrárias e por isso querem provar que 

conseguem somente para “calar a boca” das outras pessoas. Sempre estão 

visando algo melhor, nunca estamos satisfeitos com aquilo que são ou com 

aquilo que possuem. 

José do Egito, deu a volta por cima da situação que estava vivendo, mas nem 

por isso seu coração não foi vingativo, ao contrário teve um coração 

obediente. 

 

Qual tem sido sua atitude quando as coisas não saem como você 

esperava? 

 

Fomos criados com algumas limitações e quando não reconhecemos isso 

temos um grande problema, pois deixamos de entregar nossas dificuldades 

nas mãos do Senhor. Devemos sempre nos lembrar que há tempo para todas 

as coisas (Eclesiastes 3:1). Deus tem a forma dEle de agir (Isaías 55:8-9). 

Tudo que receberemos depende do querer dEle, mas muitas vezes não 

recebemos o que queremos porque pedimos mal. (Tiago 4:3). 

 

Você tem procurado se achegar a Deus mesmo quando tudo vai bem? 

 

Muitas das vezes, quando estamos em situações difíceis, buscamos a Deus 

não por sua essência, mas por aquilo que Ele pode nos fazer e sermos 

abençoados. 

A benção deve ser uma consequência do nosso relacionamento com Deus. 

Precisamos buscá-Lo em todo tempo e em meio a situações difíceis, 

precisamos estar cheios do Espírito Santo para entendermos qual caminho 

devemos seguir, descansar no Senhor e confiar nEle (Salmo 37:4-5). 

Quando deixamos o Senhor agir, Ele destrói todas as fortalezas que nos 

impedem de vivermos o propósito dEle para nossas vidas (2 Coríntios 10:4-5). 

 

Como está a sua confiança em Deus? 

 

Há algumas fortalezas que adotamos que nos impedem de confiarmos 

plenamente no Senhor. Precisamos adotar o que diz a Palavra de Deus ao 

nosso respeito, pois tudo nesta vida há de passar, mas a Palavra do Senhor 

permanecerá (Mateus 24:35). 

Podemos ter iniciativas, atitudes, mas devemos deixar o Senhor conduzir 

nossos passos. Precisamos entender qual é de fato a vontade dEle para 

nossas vidas. 

 

Quem é perfeito para você? 

 

Adão, quando buscou ser como Deus começou a colher dos frutos de sua 

desobediência. 

A nossa busca deve ser constante por aquele que é perfeito e não pela 

perfeição.  

O Senhor nosso Deus é perfeito e seus caminhos também são perfeitos. 

Quando decidimos andar conforme a vontade de Deus para nossas vidas, Ele 

faz com que o nosso caminho também seja perfeito (Salmos 18:30-32). 

Precisamos deixar a Palavra de Deus penetrar em nós para nos mostrar o que 

verdadeiramente há em nossos corações. 


