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Reciclando a minha dor – 08 

Série: Celebre a sua Recuperação! 

RECICLANDO A MINHA DOR 

Parte 8 de 8 

Pr. Lécio Dornas 

I. UM RESUMO DA RECUPERAÇÃO: AS BEM-AVENTURANÇAS 

(Mateus 5:3-12) 

“Bem-aventurado os pobres em espírito…” 

Compreender que eu não sou Deus e admitr que sou incapaz de controlar a minha tendência de 

fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. 

“Bem-aventurado os que choram pois serão consolados.” 

Sinceramente crer que Deus existe, que eu importo para Ele, e que Ele tem o poder para ajudar-me 

a recuperar-me. 

“Bem-aventurados os humildes[ou mansos]…” 

Conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de 

Cristo. 

“Bem-aventurados os puros de coração… 

Abertamente examinar e confessar minhas faltas a Deus, a mim mesmo, e a alguém em quem eu 

confie. 

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça…” 

Submeter-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e 

humildemente pedir a Ele para remover os meus defeitos de caráter. 

“Bem aventurados os misericordiosos… bem aventurados os pacificadores…” 

Avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me feriram e concertar os 

danos que eu tenha causado à outros, exceto quando ao fazê-lo, eu possa causar mau a pessoa que 

feri ou a outros. 

Reservar um tempo diário a sós com Deus para autro-exame, leitura da Bíblia e oração para 

conhecer a Deus e Sua vontade para minha vida e receber o poder para realizá-la. 

Oferecer-me a mim mesmo a Deus para ser usado para levar as Boas Novas a outros através de 

ambos: Meu exemplo e minhas palavras. 

II. POR QUE DEUS TEM PERMITIDO A MINHA DOR? 

1. ELE TEM ME DADO UM LIVRE ARBÍTRIO 
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“Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje dei a vocês a oportunidade de 

escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Oh! Escolham a vida! Sim, para que vocês e 

seus descendentes possam viver.” Dt. 30:19 – BV 

2. PARA TER A MINHA ATENÇÃO 

“Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter.” Pv. 20:30 – NTLH 

“Agora, alegro-me… não porque ela os contristou, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem 

para Deus.” 2 Co. 7:9 – BV 

3. PARA ENSINAR-ME A DEPENDER DELE 

“…Fomos realmente esmagados e oprimidos, e tivemos medo de não conseguir sobreviver. 

Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para 

socorrer-nos a nós mesmos; isso porém foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de 

Deus, o único que poderia salvar-nos. E ELE NOS AJUDOU MESMO!” 2 Co. 1:8-10 – BV 

“O castigo que Tu me deste foi muito bom para mim; só assim aprendi a pôr em prática os Teus 

mandamentos.” Sl. 119: 71 – BV 

4. PARA DAR-ME UM MINISTÉRIO PARA SERVIR OUTROS 

“E por que Ele [Deus] faz isso? Para que, quando os outros estiverem aflitos e necessitados da nossa 

compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes essa mesma ajuda e esse mesmo consolo 

que Deus nos deu.” 2 Co. 1:4 – BV 

“Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a 

vida de muitos.” Gn. 50:20 – NVI 

III. COMO USAR A MINHA DOR PARA AJUDAR A OUTROS 

“…Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da 

esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito.” 1 Pe. 3:15-16a – NVI 

“Se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus, devem ajudá-lo, com mansidão 

e humildade, a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a 

cair no erro. Partilhe as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma à ordem 

do nosso Senhor.” Gl. 6:1-2 – BV 

Sugestões ( 1 Ts. 2:3-12) 

1. SEJA HUMILDE 

2. SEJA HONESTO 

3. NÃO DÊ UM SERMÃO 

“Mas a vida não vale nada, a menos que eu a viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou 

— a obra de contar aos outros a Boa Nova da graça e do amor de Deus.” At. 20:24 BV 


