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Vença os Temporais da Vida – 1 

“Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois 

ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus.” ( Jó 1:20 – 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 dos temporais da vida? 

Se você deseja vencer os temporais da vida… 

I. Vença o comodismo! 

“ Então, Jó se levantou…” ( Jó 1:20 a – RA ) 

“Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro 

de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; 

já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-

se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, 

o abraçou, e beijou.” 

( Lucas 15:17-20 – RA ) 

II. Assuma seus sentimentos! 

“…em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça…” ( Jó 1:20 b – NTLH ) 

“Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou 

muito comovido e aflito e perguntou: —Onde foi que vocês o sepultaram? —Venha ver, senhor! —

responderam. Jesus chorou.” ( João 11:33-35 – NTLH ) 

III. Renda-se diante de Deus! 

“Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus.” ( Jó 1:20 c – NTLH ) 

“Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.” (Tiago 4:10 – RA ) 

“Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos 

exalte,” (1 Pedro 5:6 – RA ) 

Conclusão 
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“Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, confie nele, e ele o ajudará.” ( Salmos 37:5 – NTLH ) 


