
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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Como dirigir minha vida, pelo sentir ou pela fé?! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.10 de Maio de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Lamentações 3:19-21 
INTRODUÇÃO:  
Umas das coisas que mais atrapalham nosso caminhar com Cristo (é lógico que existem outras coisas), é a questão dos 
sentimentos, nosso sentir. Os sentimentos podem nos trair quando o assunto é viver pela fé. Pensando nisso me veio à mente 
aquilo que o Profeta Jeremias nos diz: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o poderá 
conhecer”? (Jr 17:9).  “O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de 
compreendê-lo”?  NVI. Logicamente que Jeremias não está falando do órgão humano coração, mas sim falando de nossas 
percepções, de nossos sentir, das nossas impressões, do nosso discernir.  Portanto sentimentos e fé eles são opostos entre si. Eles 
são antagônicos, eles são forças opostas, eles são incompatíveis, eles são caminhos diferentes.  É a partir disso que tomamos 
decisão do que vai pautar nosso viver. Fé ou sentimentos? A primeira coisa que vemos neste texto que precisamos aprender é que: 

1. Quando permitimos a fixação nas dificuldades e nos problemas da vida passamos ser dirigidos por sentimentos (vs.19-20). 

O Profeta diz que se lembrava de sua aflição, do seu delírio, de sua amargura e de tanto pesar dentro dele. Este conjunto e 

amontoado de lembranças teve consequências no interior do Profeta. Porque ele diz que dentro dele o sentimento real, 

verdadeiro era o desfalecimento de sua alma (vs. 19-20). Permitir sentimentos assim colarem em nossa alma, serem fixados em 

nosso ser, faz com que nossa fé em Deus vai morrendo e acabando. Passamos a olhar para Deus de modo diferente, começamos a 

limitar toda ação Divina em nosso favor. Porque não sinto, ou se sinto são sensações de que tudo esta errado. Nossa fé não pode 

absolutamente ser dirigida e ter base no império dos sentidos e das emoções. Desde o primeiro capítulo como este vemos o 

contexto que o Profeta vivia, o cenário é de caos total em sua alma. Basta lermos o início deste capítulo. Como tudo isso a mente 

do Profeta tem retratos e mais retratos que levam sua alma ser inundada de sentimentos que destroem a fé de qualquer um. A 

alma dele fica adoecida “Lembro-me bem disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim” (v.20). Temos que tomar essa 

decisão sempre em nossas vidas. Quem vai dirigir minha vida, minhas emoções e sentimentos, ou minha fé?  

 2.  Quando abandonamos a fixação da emoção e sentimentos deixamos brotar dentro da gente todas as forças da realidade do 

viver pela fé no Senhor (v.21-22).  

E nós precisamos aprender abandonar sentimentos que nos dizem coisas que Deus não é. Que nos dizem coisas que limitam o 

poder e ação de Deus em favor de seus filhos. Precisamos abandonar emoções em nossa alma que mentem a respeito do amor que 

Deus tem a nosso respeito. Precisamos entender que fé é crer no que não se vê é crer e esperar quando não existe nenhuma 

possibilidade mesmo diante de nossos olhos. “Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, 

segundo lhe fora dito: Assim será a tua descendência” (Rm 4:18).  A alma do Profeta esta sendo dirigida por emoções geradoras 

de fakes em relação à vida, em relação a si mesmo e em relação a Deus, em relação a sua fé. Mas ele descobriu que fé não tem a 

ver com o que sentimos, não tem a ver com nossas emoções, nossas emoções nos enganam o tempo todo. Fé não pode ter base 

em minha euforia, e muito menos em minha angustia, não pode ter base meus receios e medos. Neemias diz que a alegria do 

Senhor é nossa força, e muitas vezes essa alegria não é a alegria das gargalhadas, a alegria do sorriso fácil, mas sim a alegria da 

certeza e da convicção que Deus esta com a gente o tempo todo. O Profeta descobriu que fé não é sentimento. Porque no meio 

deste furação de emoções e sentimentos a fé dentro dele gritou mais alto do que toda sensação do não sentir Deus com Ele. 

“Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança” (v.21) Isso é permitir ser conduzido pela fé não pelo sentir, não 

por emoção.  

    

Conclusão  

Como um dia ouvi do Pastor Caio Fabio: Fé é poder olhar para catástrofe e constatar que dentro de nós existe uma força muito 
maior do que o sentimento que a catástrofe nos leva a sentir. Fé é olhar para a vida e saber que ela é maior que o alimento, que 
meu corpo é maior do que as vestes, e que minha vida ainda é maior do que o tempo da existência presente. Fé é botar nosso 
sentimento e emoção em seu lugar e deixar ecoar em nossa alma com toda verdade: “Todas as coisas cooperam para o bem 
daqueles que amam a Deus” (Rm 8:28). Fé é colocar nosso sentimento em seu lugar e deixar nossa alma crer frente os solavancos 
da vida, frente os absurdos da vida e todas as tempestades da vida que Deus é nosso Deus. 

 
 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Sentimentos não são compatíveis com a fé, eles são opostos? 

b)  Ao invés de ser guiado pelo sentir devemos olhar para o que Deus diz por meio de sua Palavra. 


