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Não entregue os pontos 
“Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de 
lágrimas por causa da destruição do meu povo”. ( Lam. 3:47-48 – NTLH ) 
“Os meus olhos estão gastos de tanto chorar; estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da 
destruição do meu povo, e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade.”  
( Lam. 2:11 – NTLH ) 
 
Introdução 
- A realidade das tragédias e seu impacto sobre as nossas vidas. 
Como encontrar forças pra continuar? 
 
1. Coloque sua atenção em Deus! 
“Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio.Devemos nos curvar, 
humildes, pois ainda pode haver esperança.” (Lam. 3:28-29 – NTLH) 
Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o 
seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.” (Mat. 6:6 – NTLH) 
 
2. Peça a Deus que remova os seus medos! 
“ Do fundo do poço, gritei pedindo a tua ajuda, ó SENHOR. Roguei que me escutasses, e tu ouviste o 
meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste: ‘ Não tenha medo.” (Lam. 3:55-
57 – NTLH). 
“Eu pedi a ajuda do SENHOR, e ele me respondeu; ele me livrou de todos os meus medos.” (Salmos 34:4 
– NTLH) 
 
3. Creia que Deus vai restaurar você! 
“Restaura-nos pra ti, Senhor, para que voltemos; renova os nossos dias como os de antigamento.” (Lam. 
5:21 – NVI) 
“Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o SENHOR Deus mostrar a sua bondade…” (Salmos 27:13 – 
NTLH) 
“O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a 
ajuda do Senhor…” (Lam. 3:25-26 – NTLH). 
 
Três coisas que você não pode fazer na hora da tragédia: 
1. Não reprima sua mágoa! 
2. Não abra mão da sua vida! 
3. Não tome decisões no ressentimento! 
 
Duas coisas que você precisa fazer na hora da tragédia: 
1. Aceite o que não pode ser mudado! 
2. Concentre-se no que você não perdeu! 
4. Lembre-se do que nunca muda! 
• Deus ainda está no controle! 
 
“O nosso coração está doente, e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está 
abandonado, e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre, tu dominas as 
gentes de todos os tempos”. (Lam. 5:17 – 19 – NTLH) 
• Deus ainda te ama! 
 

“Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico 

abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: O amor do Senhor Deus não se acaba, e a 

sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs; e como é grande a 

fidelidade do Senhor! (Lam.” 3: 19 – 23 – NTLH) 

 

• Deus é tudo o que você precisa! 
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“Deus é tudo o que tenho; por isso, confio nele”. (Lam. 3:24 – NTLH) 

 
Conclusão 
“Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei 
descanso”. (Mateus 11:28 – NTLH) 
  
por Pr. Lécio Dornas 


