
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
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As batalhas no fortalecem. 
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 19 de Abril de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 
Por Ivaldo Teles 

 

TEXTO: II Samuel 23: 9-10 
 

Toda guerra/batalha que travamos em nossas vidas, inevitavelmente nos traz algum tipo de recompensa! 
A Bíblia chama essa recompensa de “despojo”. (sobras ou resíduos). 
É certo de que as batalhas não são agradáveis por assim dizer, mas cada uma delas, seja na área física, seja na área 
conjugal, seja no relacionamento, sejam nas finanças ou na área espiritual, todas elas definitivamente, nos trarão algum 
tipo de recompensa! Portanto, mesmo que você esteja lutando contra algum tipo de depressão/ansiedade ou o vício de 
qualquer espécie, lembre-se disso: Quando você sair do outro lado, você deverá sair de lá, maior e melhor! 
Depois de vencidas as suas batalhas, certamente haverá recompensas, despojos para você e os seus, e 
consequentemente também para o reino e a casa de Deus nosso Senhor! As batalhas nos enriquecem! Vejamos: 
 

1. Sem batalhas não há recompensas: II Samuel 23: 9-10 - Quando os inimigos filisteus vieram para a batalha 
contra os filhos de Israel e muitos se retiram, a Bíblia diz que Eleazar, um dos valentes de Davi, tomou sua 
espada na mão e lutou bravamente até que sua mão tivesse alguns espasmos de câimbra e ficasse literalmente 
grudada na espada. Porém, o povo voltou somente para tomar o despojo.  
Houve recompensa? Sim, mas a batalha foi inevitável, porque sem batalhas não há recompensas.  
Nunca, jamais se esqueça de que você está em uma guerra travada. 
Tenha bom ânimo! Haverá despojos e recompensas para você e para todos os seus!  
De fato almejamos por ter uma vida controlada, organizada e equilibrada isenta de lutas.  
Mas quem não é capaz de passar pelo calor das batalhas, também não estará habilitado a receber recompensa. 

 

2. As Batalhas geram resultados em nossas vidas: Toda batalha/guerra produz efeitos em quem dela 
participou. Uma pessoa que vai a uma guerra, quando volta, nunca mais é a mesma pessoa!  
Os resultados podem ser negativos ou positivos. Você é quem decide! Qual você escolhe? 
Portanto, espere alguns efeitos espirituais da guerra na sua vida!  
 

Existem alguns efeitos positivos que aparecem em nós depois das batalhas: 
 

a) Ficar mais forte depois da batalha: I Pedro 5: 8-10 -   

Quem é perito em nos fazer sofrer é o diabo nosso adversário que está ao derredor procurando alguém 
para devorar (v.8). 
Nós somos advertidos a resistirmos a todo e qualquer sofrimento, firmes na fé (v.9). 
E por fim, o nosso Deus de toda graça, após termos sofrido o calor das lutas e batalhas, Ele mesmo nos 
haverá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar (v.10). 
 

b) Ser elevado a uma nova posição depois da batalha: Salmos 66: 12 -   

Você alguma vez já sentiu como se os homens estivessem triunfando e cavalgando sobre a sua cabeça?  
Já se sentiu como se um chefe tirano ou homens ímpios passassem literalmente por cima de você?  
Alguma vez você já se sentiu assim? No relato de Salmos 66, Davi disse ter passado pelo fogo e pela água; 
mas o Senhor o trouxe para um lugar rico e espaçoso. A palavra usada para “espaçoso” é traduzida como 
transbordar. Após as batalhas, você terá  para uma vida transbordante! 
 

b) Ser alargado depois da batalha:  Salmos 4: 1 – Você faz ideia de quando é que Deus te amplia?  
Você faz ideia de quando é que Deus alarga a sua experiência de vida? Isso se dá exatamente quando 
enfrentamos a aflição no meio da batalha. Deus aproveita a oportunidade para ampliar sua saúde, ampliar 
suas forças, ampliar suas influências, ampliar seu alcance, ampliar os seus limites, ampliar suas bênçãos! 

As pessoas não se impressionam com você quando tudo vai bem.  
Mas o seu testemunho é mais forte quando você é perseguido.  
Guerras e batalhas que enfrentamos não são agradáveis, porém são necessárias em nossas vidas!  
Creia e confesse todos os dias: Essa batalha que enfrento não irá me derrotar, mas me fortalecer! 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) O que você diria para um irmão que vive murmurando das batalhas? Compartilhe! 
b) Após as batalhas, quais foram os efeitos positivos que você já viveu ou presenciou? Comente. 

 

• Sugestão de Quebra-Gelo:   Se você pudesse inventar a cura para a doença de alguém, mas tivesse que 

suportar essa pessoa pelo resto de sua vida, ainda assim inventaria? 


