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Saiba Lidar com as Mudanças 

“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente 

estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão 

produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, 

não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é 

eterno”. (2 Coríntios 4:16-17) 

• A chave para aprender a como lidar com as mudanças é concentrar-se naquilo que vai permanecer 

para sempre. 

• Há alguma coisa permanente na vida? 

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre” Hebreus 13:8 

Coisas que são permanentes e não podem ser abaladas: 

1. O AMOR DE DEUS NUNCA MUDARÁ. 

“De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com 

benignidade te atraí”. Jeremias 31:3 – AVR) 

“Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio 

daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem 

demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, 

nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo 

Jesus, nosso Senhor”. (Romanos 8:35, 37 e 38) 

2. A PALAVRA DE DEUS NUNCA MUDARÁ. 

“A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus”. (Salmo 119:89) 

“A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.” (Isaías 

40:8) 

“Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará.” (Mateus 24:35) 

“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que 

construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e 

deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas 

minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a 

chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi 

grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas 

com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei”. 

(Mateus 7:24-29) 

3. O PROPÓSITO DE DEUS NUNCA MUDARÁ. 

“Muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá.” – 

(Provérbios 19:21 – AEC) 

“O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias; o seu 

coração está firme, confiante no Senhor”. (Salmo 112:6-7) 
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“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram 

chamados de acordo com o seu propósito”. (Romanos 8:28) 


