
 

 

 

 

 

ACCOUTABILITY 1 
 
Tenho ministrado: 

• O MAPA DA MINHA VIDA 

• OLHAR FIRMEMENTE PARA JESUS 

• O PODER DA RESSURREIÇÃO 

• PESSOAS QUE FRACASSAM 

• QUAL O FOCO DA SUA VIDA 

• APRENDENDO A OUVIR 

• TROQUE AS DESCULPAS POR ATITUDES 

• VAMOS CRESCER 
 
DESERTO / ISRAEL 
No deserto, morreram por murmuração 
Hebreus fala que a murmuração é fruto de incredulidade 
A murmuração se torna hábito nas DESCULPAS 
As DESCULPAS vão nos tornando VÍTIMAS 
 
VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE SEMPRE É VÍTIMA? 
 
 
 
TENHO MINISTRADO ALGUMAS VEZES SOBRE ACCOUTABILITY. 
No Tadel e em algumas mensagens falo sobre PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
 
Tenho estudado e ampliado o entendimento para GOVERNO. 
 
SEJA ATENTO A DETALHES 
OBREIROS PROVADOS E APROVADOS 
O PROJETO DE DEUS PARA NOSSA VIDA 
O DOM DE PRESIDIR 
ENCONTRE SUA FORÇA 
DIÁCONOS DA VIDA PESSOAL 
LÍDERES SAEM DO ARRAIAL 



DESCANSE 
AUTO GOVERNO 
 
COMO VOCÊ PODERIA FAZER UMA AVALIAÇÃO DAS MINISTRAÇÕES 
QUE RECEBE? 
ELAS ESTÃO TE CONSTRUINDO OU SE PERDEM NO DECORRER DO 
TEMPO? 
 
DENTRO DO ACCOUTABILITY 
VITIMIZAÇÃO 
 
Mais que prestação de contas, “accountability” é um padrão de vida para 
quem quer estar no governo de todas coisas, principalmente ser for 
guiado pelo Espírito Santo. 
 
Ser alguém que presta contas é muito mais que ter que confessar, ou 
estar submisso a um chefe. Muito menos significa contar a verdade 
obrigado a admitir erros. 
 
Accountability é uma palavra muito mais ampla que a tradução para o 
português sugere. Uma pessoa que se apropria dessa verdade, desse 
padrão de vida, dessa virtude da maturidade, assume o governo das 
coisas que lhe cercam, projeta os planos para a esfera da construção e 
vence os medos, entraves e desafios com eficiência e eficácia. 
 
Tenho aprendido sobre isso há alguns anos, desde que o Espírito Santo 
me deu o sonho sobre o Raphael dirigindo o Fusquinha. Foi um chamado 
ao amadurecimento. Nível de Relacionamento com Deus que depende 
de intimidade, Palavra, obediência, diligencia. 
 
Das disciplinas não cognitivas, essa é uma das centrais. 
Quem aprende sobre accountability e decide incorporar no estilo de vida, 
tem caminho aberto para incontáveis outras disciplinas vitais. 
 
Quero tratar neste estudo inicial de um dos elementos mais violentos e 
contrários à accoutability, a vitimização. 
 
 
 
 



VITIMIZAÇÃO 
 

Gênesis 3  
1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos 
que o SENHOR Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que 
Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 2 
Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim 
podemos comer, 3 mas do fruto da árvore que está no meio 
do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, 
para que não morrais. 4 Então, a serpente disse à mulher: É 
certo que não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em 
que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, 
sereis conhecedores do bem e do mal. 6 Vendo a mulher que 
a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore 
desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e 
comeu e deu também ao marido, e ele comeu. 7 Abriram-se, 
então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, 
coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8 Quando 
ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no jardim pela 
viração do dia, esconderam-se da presença do SENHOR 
Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 
9 E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: 
Onde estás? 10 Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, 
porque estava nu, tive medo, e me escondi. 11 Perguntou-lhe 
Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore 
de que te ordenei que não comesses? 12 Então, disse o 
homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da 
árvore, e eu comi. 13 Disse o SENHOR Deus à mulher: Que é 
isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me 
enganou, e eu comi. 14 Então, o SENHOR Deus disse à 
serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os 
animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; 
rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da 
tua vida. 15 Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e 
tu lhe ferirás o calcanhar. 16 E à mulher disse: Multiplicarei 
sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de 
dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, 
e ele te governará. 17 E a Adão disse: Visto que atendeste a 
voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara 



não comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas 
obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. 18 Ela 
produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do 
campo. 19 No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes 
à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó 
tornarás. 20 E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por 
ser a mãe de todos os seres humanos. 21 Fez o SENHOR Deus 
vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. 22 
Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou 
como um de nós, conhecedor do bem e do mal; assim, que 
não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e 
coma, e viva eternamente. 23 O SENHOR Deus, por isso, o 
lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que 
fora tomado. 24 E, expulso o homem, colocou querubins ao 
oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se 
revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. 

 
Vitimização é uma atitude de transferência da responsabilidade pelo que 
não deu certo. A sensação de que algo que me aconteceu, veio de fora, 
independente da minha vontade ou responsabilidade, me alivia da culpa. 
 
QUANTO MAIS OCULTAMOS FUGIMOS DA NOSSA RESPONSABILIDADE, 
MAIS ADIAMOS APRENDIZADO, CRESCIMENTO, MATURIDADE, 
VITÓRIAS. MAIS CONSOLIDAMOS ATRASO, ESTAGNIZAÇÃO, INÉRCIA. 
 
TEMOS TEMOR DA CULPA 
PORTANTO, TRANSFERIMOS A RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Não fiz isso  
Por causa disso 
 
Não pude isso 
Por causa dele(a) 
 
Não consegui 
Porque... 
 
Não fui 
Porque... 
 
Não estou conseguindo 
Porque... 
 
Não é minha responsabilidade... 
Não tenho nada com isso... 
Meu horário já encerrou... 
Se alguém tivesse me falado... 
Se eu soubesse disso antes... 
Se alguém me falar o que fazer... 
Vamos ver o que vai dar... 
Sempre fiz assim... 
Eu achei que você sabia... 
Eu pensei que você ia fazer... 
Eu repassei para fulano... 
 
ACCOUTABILITY 
Uma escolha pessoal de superar qualquer fato e gerar o que se deve 
realizar! 
 
O QUE EU POSSO FAZER, AGORA, POR ISSO! 
O QUE MAIS EU POSSO FAZER? 
 
EXEMPLO DO TERRANOVA 
“vingarei o diabo, me tornarei amigo dele...” 
 
 
 
 



VITIMIZAÇÃO É A DESCULPA QUE ENCONTRA CULPADO. 
É a solidificação de uma processo maligno que começa com a 
INDEPENDÊNCIA, passa pelas tentativas de governo próprio fracassado, 
pelo peso da CULPA e a CONDENAÇÃO sem chances de PERDÃO. 
 
Essa é a ação maligna mais imediata, sobre aqueles que estão afastados 
do amor do Pai, porque morreram, se distanciaram Dele pelo pecado. 
 
A mentira do diabo estabelece um abismo entre o homem e Deus.  
A mentira da vitimização amplia o abismo entre as pessoas.  
A independência, ao mesmo tempo é um convite aprazível e um estado 
detestável. 
Essa mentira pode ser vencida pela declaração de Deus a Caim: 
 

 
 
 
Gênesis 4:6-7  
6 Então, lhe disse o SENHOR: Por que andas irado, e por que 
descaiu o teu semblante? 7 Se procederes bem, não é certo 
que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o 
pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti 
cumpre dominá-lo. 

 
 
O QUE É QUE EU FALO SEMPRE, QUANDO ALGO NÃO DEU CERTO, 
QUANDO NÃO CONSEGUI ÊXITO? A quem eu transfiro responsabilidade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSUMAM 
A terra Deus deu aos homens. 
 

Números 33:50-56  
50 Disse o SENHOR a Moisés, nas campinas de Moabe, junto 
ao Jordão, na altura de Jericó: 51 Fala aos filhos de Israel e 
dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra 
de Canaã,  
 
52 desapossareis de diante de vós todos os moradores da 
terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas 
as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus 
ídolos;  
 

Se no início da caminhada cristã, muitos benefícios caem do céu, na maturidade 
somos desafiados a gera-los por fé e obediência. 
ADMINISTREM VOCÊS, AS COISAS DA TERRA! 
 

53 tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque 
esta terra, eu vo-la dei para a possuirdes; 54 herdareis a terra 
por sortes, segundo as vossas famílias; à tribo mais 
numerosa dareis herança maior; à pequena, herança menor. 
Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá; herdareis 
segundo as tribos de vossos pais.  
 

A responsabilidade é nossa. Governo. 
 
55 Porém, se não desapossardes de diante de vós os 
moradores da terra, então, os que deixardes ficar ser-vos-ão 
como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas 
vossas ilhargas e vos perturbarão na terra em que 
habitardes. 56 E será que farei a vós outros como pensei fazer-
lhes a eles. 
Esdras 10:4  
4 Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós 
seremos contigo; sê forte e age. 
 

O povo havia pecado, Casado com Mulheres pagãs e agora teriam que manda-las 
embora, inclusive com os filhos. 
 
Responsabilidade pela INDEPENDÊNCIA. Atitudes. 
Não adiantava dizer que BALAÃO os havia induzido. 



  
 
 

Filipenses 4:4  
4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. 
 

Filipenses 4:5-7  
5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. 
Perto está o Senhor. 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 
vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças. 7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 
 
Filipenses 3:12  
12 Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a 
perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para o que 
também fui conquistado por Cristo Jesus. 
 
Filipenses 4:12-13  
12 Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de 
tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, 
tanto de fartura como de fome; assim de abundância como 
de escassez; 13 tudo posso naquele que me fortalece. 

 
 
 
VEJA TUDO COMO FATO, não como problema 
ASSUMA TODA NECESSIDADE como sua 
SAIBA O QUE A BÍBLIA DIZ sobre as questões 
FAÇA O QUE É PRECISO como sendo o líder 


