
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
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O que fazer quando o desânimo vem? 
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 17 de Maio de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 
Por Ivaldo Teles 

 

TEXTO: Gálatas 6: 9  
 

É certo que, em algum momento da vida todos nós já tivemos alguns momentos de desânimo.  
O desânimo a que o texto se refere (se não houvermos desfalecido) faz menção à: 

a) Sensação de total incapacidade de reagir positivamente frente aos problemas que surgem no cotidiano, 
b) Atitude de prostração e indiferença que drena completamente o prazer e a alegria pelas coisas boas da vida; 

Os dias em vivemos, bem como as volumosas e sequenciais notícias negativas, insistem em nos golpear duramente 
acelerando e nos cansando, contribuindo assim para o caótico cenário de desfalecimento e desânimo total em nossas 
vidas. Lamentações 3: 19-20 
Por estes, e por outros inúmeros e incontáveis motivos, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo:  
“Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos”.  
 

Mas então, o que fazer quando o desânimo vem? Vejamos: 
 

1. Não permita que sua alma fique abatida: Salmos 42: 11- O desânimo de alma vem quando as batalhas se 
tornam mais longas do que esperávamos. As dificuldades parecem demasiadamente grandes.  
Não são poucos os que têm sofrido pela fadiga da batalha. Quando procedemos de maneira correta, mas só 
recebemos resultados ruins, a nossa alma se abate! Davi tocava sua harpa para o rei Saul, mas sabe como Saul 
retribuía? Atirando-lhe flecha para matá-lo! I Samuel 19: 10  
O apóstolo Paulo diz para não nos cansarmos de fazer o bem porque no tempo oportuno, ceifaremos. 
Fazer o bem não significa simplesmente fazer obra social, fazer o bem é antes de tudo, fazer a coisa certa! 
Você tem feito a coisa certa, mas não tem visto os resultados certos? Hoje o Senhor te diz: 
 “Não se canse jamais de fazer o bem, pois no tempo certo, no tempo oportuno você vai colher!”  

Seja profeta na vida de alguém dizendo: O seu tempo de colheita está chegando! Salmos 73: 25-26 
 

2. Não permita que suas reações sejam negativas: I Samuel 30: 1-8 – A Bíblia diz que Davi e seus homens 
voltaram de uma batalha e encontraram a Ziclague (cidade onde estavam escondidos) completamente 
destruída pelos inimigos amalequitas.  Todos os seus bens haviam sido queimados e roubados, suas esposas e 
filhos haviam sido levados cativos, o caos literalmente instalado. Naquela hora fatídica do mais puro desespero 
e desânimo, o povo reagiu negativamente ao ponto de querer apedrejar a Davi! (v.6) 
O profundo desânimo da alma produz reações tóxicas: 

a) Reação de desespero: (v.4) – Uma coisa é chorar, outra coisa é se deixar sobrecarregar pelo desespero. 
O desespero drena toda a nossa energia permitindo que o desencorajamento tome conta do nosso coração. 
b) Reação de procurar alguém para culpar: (v.6) - É tudo culpa do Davi. Ele é o líder. Ele deveria ter 

planejado melhor suas ações. Quando entramos nesse jogo, no final sabe quem culpamos?  
O próprio Deus. 

c) Reação de amargura: (v.6) - Toda amargura de alma, no final acaba se voltando contra Deus.  
Pensamos que Deus é injusto em permitir o nosso sofrimento.   

Não permita que suas reações e a fadiga da batalha o afastem da vitória. Não pare de sonhar!  
 

3. Tenha bom ânimo no Senhor: (v.6b) – Veja que coisa extraordinária no meio do caos!  
 Davi estava deprimido e desencorajado. Mas em vez de desistir, a bíblia diz que ele se reanimou no Senhor!  

Ele se levantou em fé enquanto os outros reclamavam e se enchiam de amargura.  
 Abra a sua boca hoje e confesse que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 

Declare que você é forte no Senhor. Você é ungido e foi capacitado de forma sobrenatural para pelejar a 
batalha da fé. Quando você fala da maneira correta você se levanta, consegue coragem, a visão é alargada e o 
ânimo é recobrado. I Samuel 30: 17-20 

No capítulo 31, o rei Saul morreu em batalha e em apenas alguns dias depois Davi foi levantado como rei de Israel.  
Quando Davi enfrentou sua maior luta, ele estava o mais próximo de ver o cumprimento da promessa.  

Questões para o compartilhamento: 
 

a) Que conselhos você daria a alguém que diz que está cansado de fazer o bem? Compartilhe! 
b) Reações de desânimo como Desespero, procurar alguém para culpar ou amargura. Quais delas você já viveu? 
• Sugestão de Quebra-Gelo:   Por que na grande maioria das vezes as pessoas desistem quando a vitória está se 

aproximando? Já aconteceu com você? Qual sua opinião?  


