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Vença os Temporais da Vida – 2 

“…e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei; o SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; 

bendito seja o nome do SENHOR!” (Jó 1:21 – NTLH) 

LD 

Introdução 

1. Temporais acontecem e atingem a todos. 

2. Temporais não avisam quando virão e como serão. 

3. Temporais causam danos e trazem sofrimento. 

4. Temporais passam. 

ALGUMAS PERGUNTAS: 

- O que fazer para não sucumbir no temporal? 

- Como agir na hora do temporal? 

- Como ser vitorioso diante dois temporais da vida? 

JÁ VIMOS… 

Se você deseja vencer os temporais da vida… 

I. Vença o comodismo! 

II. Assuma seus sentimentos! 

III. Renda-se diante de Deus! 

HOJE VEREMOS: 

Se você quer tirar vida dos temporais… 

1. Adore a Deus no abismo! 

“Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou;” ( Jó 1:20 

– RA ) 

“No meu desespero eu clamei ao Senhor; eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo ele ouviu a 

minha voz, ele escutou o meu grito de socorro.” 

( II Samuel 22:7 – NTLH ) 

“e disse: Na minha angústia, clamei ao SENHOR, e ele me respondeu; do ventre do abismo, gritei, e 

tu me ouviste a voz.” ( Jonas 2:2 – RA ) 

2. Evite blasfemar contra Deus! 

“Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.” ( Jó 1:22 – RA ) 
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“Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e as blasfêmias 

que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, 

visto que é réu de pecado eterno.” 

( Marcos 3:28, 29 – RA ) 

3. Exalte a soberania do Senhor! 

“…e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei; o SENHOR o deu e o Senhor o tomou; 

bendito seja o nome do SENHOR!” ( Jó 1:21 – NTLH ) 

“que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até à manifestação de nosso Senhor Jesus 

Cristo; a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o 

Rei dos reis e Senhor dos senhores;” 

( I Timóteo 6:14, 15 – RA ) 

“e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da 

terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados,” ( Apocalipse 1:5 – 

RA ) 

Conclusão 

“Aqueles que confiam em Deus, o SENHOR, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas 

continua sempre firme.” 

( Salmos 125:1 – NTLH ) 


