
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fator 3, 5, 7. 
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 26 de Janeiro de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 
 

Salmos 37: 3, 5 e 7 
 

 

 
Você pode estar se perguntando: Será que Deus realmente se importa com a minha vida sentimental? 
Um dos motivos para este equivocado e desesperado questionamento se deve em razão de alguns fatores: 
a) Relacionamentos/experiências que não deram certo anteriormente e que deixaram mágoas profundas e 

sentimentos feridos, gerando a desilusão quanto a um relacionamento saudável e feliz. 
b) Outros, após presenciarem a caótica situação de conflito entre os familiares dentro de seus próprios lares, 

sentem-se completamente desmotivados a encontrar alguém para se relacionar.  
c) E ainda há outros que simplesmente, ainda não encontraram a pessoa certa, e que não conseguem 

enxergar ninguém interessante nos lugares de convívio, principalmente na igreja onde participa. 
Contudo, podemos ter a certeza de que Deus se importa, SIM, com a nossa vida sentimental. 
A Bíblia diz em Jeremias 29: 11 que Ele tem pensamentos de paz para nós. 
Ocorre que muitos ainda não aprenderam a aplicar o FATOR 3 - 5 - 7 – encontrado nos Salmos 37, ou seja,   
Confiar (v.3), Entregar (v.5) e Descansar (v.7) em Deus nesta importante área dos sentimentos! 
Vejamos com detalhes cada um deles: 
 

1. Confiar em Deus: (v. 3) - O tempo que Deus escolheu para você pode ser diferente do tempo que Ele 
escolheu para outra pessoa, e isto pode abalar sua confiança em Deus nesta área. 
Apenas espere e confie. Ansiedade nesta hora não ajuda em nada. Filipenses 4: 6 
Deus trouxe Eva para Adão, Rebeca para Isaque, Rute para Boaz, assim também será para com você! 
Em algum momento da sua vida, quando você menos esperar, a pessoa tão sonhada virá. 
Ele está em algum lugar do mundo esperando por você. Todas as noites antes de se deitar, essa 
pessoas se ajoelha e pede por você. Se a nossa confiança está no Deus criador, se o socorro para 
nossas vidas vem dEle, então temos que crer e confiar com esperança. Salmos 9: 10. 
 

2. Entregar seus sentimentos para Deus: Entregar a vida sentimental a Deus, ao contrário do que muitos 
interpretam, não é apenas ficar à espera do amor da sua vida bater na sua porta.  

a) É você entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3: 1-8 
b) É um tempo para ser tornar uma pessoa saudável antes de se tornar “casável”.  

Para um relacionamento dar certo e se tornar duradouro é necessário que duas pessoas 
estejam saudáveis, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.  
Pessoas bem resolvidas conseguem lidar melhor com os desafios de uma vida a dois. 

c) É um tempo de amadurecimento! É não se deixar se levar pelas emoções para não viver de 
paixões relâmpagos. Vida amorosa não é BAND-AID que cura um amor, colando outro por cima. 

 

3 Descansar em Deus: No Descanso não há ansiedade e muito menos depressão.  
No descanso, o que prevalece, é um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo 
que Ele certamente ainda fará.  
Na história de Adão, percebemos que Deus o fez dormir para que, então, formasse sua mulher. 
Dormir remete-nos a uma posição de descanso. Foi assim que Eva foi formada para o homem.  
Talvez, o que você precisa é dormir/descansar nessa área. Todos precisamos de descansar. 
Nosso corpo descansa quando dormimos mas nossa alma descansa quando confiamos em 
Deus. Descansar em Deus nos revigora e nos dá força. Isaías 30: 15. 
Há um caminho a ser percorrido, e nesse caminho estreito há recompensa para aqueles que nEle 
esperam. A providência do Senhor vem para sua vida, ela está chegando ao seu encontro… 
Independentemente se você é casado ou não, vale a pena Entregar, Confiar e Descansar nEle…Amém! 

Questões para o compartilhamento: 
a) Você acha possível que um relacionamento possa dar certo sem que aplique o fator 357 (Confiar, Entregar e Descansar)? 
b) Você acha que muitas separações de casais seriam evitadas caso estes conceitos fossem aplicados? Compartilhe 

Quebra Gelo: Com suas palavras comente como viver em paz e feliz na vida sentimental?  
RECADO AOS LÍDERES: Dia 27/01/20 às 20:00h. – Escola de Líderes – Programe-se e não deixe de participar. 


