
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o dia da angústia chega.  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 31 de Maio de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 

Provérbios 24: 10  
 

 

Quando as coisas não vão muito bem, quando de repente e sem piedade a doença nos surpreende, quando o 

casamento se abala, quando os nossos filhos sofrem e quando a morte e a tragédia se fazem presentes em nossas 

vidas..., é aí que nos damos conta de que estamos vivendo o dia da angústia. (e este dia chega para todos...) 

No dia da angústia, quando tudo parece perdido e acabado, nossa mente é invadida com volumosas e inúmeras 

perguntas que traem nosso entendimento racional.  

Na forte pressão do dia da angústia, costumeiramente apresentamos alguns questionamentos em relação a Deus. 

Vejamos alguns deles: 

1. Onde o Senhor está? - Habacuque 1: 2. Esta foi a pergunta que o profeta Habacuque fez a Deus no 

fatídico dia da angústia. E não são poucos os que fazem esta mesma pergunta quando chega o dia mau. 

Geralmente, quando acontece alguma tragédia pessoal, nacional ou global, as pessoas se perguntam como 

Deus pode permitir tal coisa? Será que Deus realmente está no controle?  

Ocorre que os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos e em sua sabedoria, Ele usa as 

circunstâncias para trazer crescimento em nossas vidas. Os problemas nos fazem sentir fracos, e é 

justamente quando nos sentimos fracos, que a bíblia diz que somos fortes no Senhor! II Coríntios 12: 9-10 

Compreenda este princípio: A primeira condição para o milagre é o problema! 

a) Só podemos conhecer o Deus que cura quando passamos pela enfermidade;  

b) Só quem já teve o casamento restaurado conhece o Deus que restaura;  

c) Só podemos conhecer o Deus da paz quando passamos pela guerra. 

Onde o Senhor está? Ele é Onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele sabe trabalhar no silêncio!  

O melhor nos espera, mesmo que não entendamos, fique firme porque Deus sempre virá em nosso favor. 
  

2. Porque isto aconteceu comigo?- Salmos 73: 1-3 – Ficar questionando a Deus é um terreno perigoso que 

demonstra imaturidade espiritual. Com inveja dos ímpios (v.3), o salmista Asaph quase desistiu da fé (v.2), 

mas após passar por um processo de amadurecimento, entendeu que Deus é realmente bom em todo o 

tempo (v.1). Todo fruto precisa de tempo para amadurecer. Quer saber o seu nível de maturidade? 

Quando o dia da angústia chegar, as circunstâncias haverão de revelar o seu nível de profundidade ou 

superficialidade em Deus. Elas realçarão e retratarão onde você está e onde você precisa melhorar. 

Os problemas levam nossa fé a crescer. Crescemos quando somos mudados de “vasilha para vasilha”. 

Nosso cheiro, nosso sabor tem que ser mudado e alterado ao sabor das provações. Jeremias 48: 11. 
 Muitas vezes perguntamos a Deus o por quê? Quando a pergunta correta deveria ser para quê?  

 Pense um pouco..., se Deus permitiu que você passasse pela prova, Ele o fez para te prejudicar e matar ou 

fez para te amadurecer e te promover a níveis infinitamente mais elevados?  

 Deus deseja te usar, mas não de qualquer forma, permita que Ele lhe amadureça de “vasilha para vasilha”.  
  

3. Porque o Senhor me abandonou?- Mateus 27: 46 – O Calvário, aos olhos humanos foi uma grande tragédia. 

O dia da angústia chegou para Jesus. Ele estava em seu momento de maior agonia, e após passar pela via 

dolorosa encontrou a cruz, chegando à morte. Após três dias no seio da morte, ELE RESSUSCITOU, rolou a 

pedra, e transformou a Sexta-feira do calvário em Domingo de páscoa. Isso mesmo!  

Deus não o havia abandonado como também jamais te abandonará. O nosso Deus permite isto porque Ele 

é perito em transformar a tragédia em vitória.  

a) José do Egito – Desprezado pelos irmãos, mas resgatado por Deus do fundo de um Poço.  

b) Ana – Zombada pela sociedade, mas grávida de um grande profeta chamado Samuel.  

c) Josué – Tomado de medo e menosprezado, foi transformado num grande líder e conquistador. 

Se após o dia da angústia a vitória chegou para estes homens de Deus, isso também irá acontecer com você.  

Se hoje, você tem algo que parece que foi enterrado em sua vida, não desista, pois hoje pode ser o dia da 

ressurreição dos seus sonhos. O Senhor continua transformando derrota em triunfo. Ele jamais te abandonará. 

Questões para o compartilhamento: 

a) Que tipo de perguntas você já fez a Deus no dia da angústia? 

b) O que você diria para um Cristão que orou para ser livrado de um problema, mas não foi poupado de enfrentá-lo?  

c) Em sua vida, Deus já transformou alguma tragédia em Vitória?  

Sugestão de Quebra-Gelo: Você já enfrentou um dia mau? Compartilhe a atitude você teve no dia da angústia. 


