
13/06 a 17/06 

1 

 

 

 

SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 1 

SEGUNDA-FEIRA - ARRUMANDO A BAGUNÇA GERADA PELO SOFRIMENTO 

• INTRODUÇÃO DA SÉRIE 
 

“Me alegro em ver como estão vivendo em ordem 
e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.” 

Colossenses 2:5b NVI 
 

Deus deseja que sua vida esteja em ordem, limpa e organizada. 
É impressionante como a bagunça nos atrasa a vida. 

 

• Gavetas bagunçadas atrapalham a vida das secretárias. 

• Mesa bagunçada gera estresse na vida dos executivos. 

• Trânsito bagunçado provoca caos na vida dos motoristas e da cidade. 

• Cozinha bagunçada inferniza a vida das cozinheiras. 

• Finanças bagunçadas levam ao fechamento de empresas. 

• Hospitais bagunçados levam seus pacientes a morte. 

• Filhos bagunçados provocam a ira dos seus pais. 

 

Quanta bagunça essa pandemia gerou, não é? 

Desde de março a vida humana mudou e não podemos negligenciar os efeitos desta 

pandemia em nossas vidas. Sem dúvida, estamos lidando com muitos desafios. Por isso, 

nesta nova Série de meditações, usaremos a metáfora da bagunça para avaliarmos nossas 

vidas e buscaremos os direcionamentos bíblicos, para lidarmos bem com tamanha pressão 

que está em nós a ao nosso redor. 

Temos que “arrumar” a bagunça que tudo isso gerou em nossa vida. Temos que renovar 

as nossas forças em Deus e prosseguir. 

 

- Dados da Empresa Cielo sobre a nossa economia: 
 
Desde o surto de Covid19 o varejo total no Brasil apresentou queda de -25,9% e queda de 

-16,3%, na última semana. 

 
O setor de bens não duráveis apresenta a menor queda, -1,1% . Já o setor de bens duráveis 

apresenta queda de -31,6%. 

E o setor de serviços, o mais impactado desde o início, apresenta queda de -61,3%. 

Supermercados e hipermercados de +16,1%. Materiais de construção de +5,5%. Móveis, 

Eletro e loja de Departamentos -18,8%. Drogaria e Farmácia queda de -3,0%. Postos de  

Gasolina queda de -33,8%. Bares e Restaurantes queda de - 60,4%. Vestuário queda de - 

58,7. Turismo e Transporte queda de -78,6%. 
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- Veremos nesta série que: 

 
Sofrimento, ira, instabilidade financeira, tristeza e medo são muito comuns neste momento 

de crise. Todavia, você já pode perceber que se isto não for bem administrado gerará mais 

problemas, frustrações e paralisias. 

- Em geral um estado de vida bagunçada traz: 
 

• Perdas. 

• Tristezas. 

• Ira. 

• Conflitos. 

• Doenças. 

• Improdutividade. 

• Aborrecimentos. 

 
Então porque tantas pessoas continuam com suas vidas tão bagunçadas? 

Onde a bagunça está na sua vida? Relacionamentos? Emoções? Trabalho? Dinheiro? 

Projetos e sonhos? Saúde? Perdas? No relacionamento com Deus? 

 

TENHA CERTEZA DE QUE ESTE NÃO É O PLANO DE DEUS 

PARA NOSSAS VIDAS. 

 
DEUS DESEJA QUE SUA VIDA ESTEJA EM ORDEM E FIRME EM CRISTO. 

Você não tem nada a ganhar com uma vida bagunçada, só a perder. Então, venha através 

desta série de meditações e deixe Jesus colocar sua vida em ordem. 

 

 

 

SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 1 

TERÇA-FEIRA – O QUE É O SOFRIMENTO? 

- Você precisa colocar sua vida em ordem em dois blocos: 

 
- VIDA INTERIOR: 

- O seu “EU”, suas emoções, sentimentos, pensamentos, dúvidas, 

questionamentos, traumas, dores, alegrias, tristezas, medos, sonhos, etc. 

 

- VIDA EXTERIOR:     

- Casamento, relacionamentos, filhos, trabalho, estudos, carreira, saúde, ministério, etc. 

Deus deseja que você organize seu mundo exterior, e tenha certeza, Ele vai ajudar 

você neste grande desafio. 
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Você não estará bem por fora, se não estiver bem por dentro e vice e versa. 

 
“A alegria do coração transparece no rosto.” 

Provérbios 15:13 

 
Hoje daremos um novo passo em direção a arrumar nossa vida. 

 
ARRUMANDO A BAGUNÇA GERADA PELO SOFRIMENTO 

 
“Mas tu enxergas o sofrimento e a dor; observa-os para tomá-los em tuas mãos.” 

Salmos 10:14 

 

“Nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta 

nas sombras, olhando por aqueles que são seus.” Philip Yancey 

 
• INTRODUÇÃO 

 
- O que é o sofrimento? De onde ele vem? 

 
De todos os lados na vida de uma pessoa! Vou destacar as 5 maiores situações. 

 
1. DECEPÇÃO 

Sua vida está toda bagunçada porque você confiou plenamente em uma pessoa e está 

sofrendo a dor da decepção. Você está decepcionada com seu marido? Com sua esposa? 

Com seu namorado? Com seu amigo? Com um sistema? Com alguém importante para sua 

vida?   

 Eu sei que realmente isto dói muito, entendo bem sua dor, eu já passei por ela! 

 
2. DOENÇA 

 

Sua vida está toda bagunçada porque você está com uma pessoa, intimamente ligada a 

você, que está lutando contra uma doença? Toda família está sofrendo porque está vendo 

uma pessoa amada sofrendo muito? Você não aguenta mais ver uma pessoa preciosa 

morrendo aos poucos. Entendo sua dor... Isto é terrível! 

 
Eu sei, e realmente imagino que isto dói muito, entendo sua dor, eu já acompanhei muitos 

casos assim! 
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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 1 

QUARTA-FEIRA – NÃO EXISTE DOR QUE JESUS NÃO POSSA CURAR. 

3. MORTE 
 

Sua vida está toda bagunçada porque você está com seu coração de luto, ainda se 

recuperando pela morte de um amigo, um parente, um cônjuge. Talvez para você a morte 

já ocorreu há alguns anos atrás, a dor ainda é intensa e a bagunça gerada é tão grande 

que as coisas ainda não se ajustaram. Ou mesmo seu sofrimento é bem recente. 

 
Eu sei que realmente isto dói muito, entendo bem sua dor, eu já passei por isso.. 

 
4. INGRATIDÃO 

 

Sua vida está toda bagunçada porque você está com seu coração partido, porque alguém 

que você amou, investiu, deu, repartiu ou confiou não reconheceu tudo o que você fez por 

ele? 

 
Eu sei que realmente isto dói muito, entendo bem sua dor, eu já passei por isto algumas 

vezes. 

 

 
5. PERDAS DIVERSAS 

 

Sua vida está toda bagunçada porque você perdeu algo muito caro, algo que na verdade 

não dá para repor? E agora você está arrependido, triste, com remorso e não pode voltar 

mais atrás? Você disse SIM quando deveria ter dito não, e agora não pode mais mudar seu 

passado? Você perdeu sua palavra, seu caráter, sua dignidade, seu filho? 

 

Você perdeu algo material como emprego, investimento financeiro, bens materiais, sua 

saúde? Enfim, qual é sua perda? 

 
Eu sei que realmente isto dói muito, entendo bem sua dor, eu já perdi na vida também! 

 
Algumas dores foram profundas, outras leves, todavia uma coisa eu sei: 

 
NÃO EXISTE DOR QUE JESUS NÃO POSSA CURAR! 

 

Você perdeu algo material como emprego, investimento financeiro, bens materiais, sua 

saúde? Enfim, qual é sua perda? 

 
Eu sei que realmente isto dói muito, entendo bem sua dor, eu já perdi na vida também! 
Algumas dores foram profundas, outras leves, todavia uma coisa eu sei: 

 
NÃO EXISTE DOR QUE JESUS NÃO POSSA CURAR! 
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O ponto central é que: Decepção, Doença, Morte, Ingratidão e Perdas, são sofrimentos tão 

fortes que militam em nossa vida, que somos levados a duvidar da presença, cuidado e 

poder de Deus em nós. E assim, estas coisas sugam nossa alegria, ânimo e paz, nos 

levando direto para a tirania da dúvida, do medo e da depressão. 

 

Você está sofrendo? Quais são as bagunças geradas em sua vida pelo sofrimento? 

Deus te convida, neste dia, a romper com o sofrimento de sua vida! 

Jesus deseja entrar em sua história hoje. 

 
Veja esta declaração do profeta Jeremias quando estava enfrentando um momento de dor: 

 
“Ah, minha angústia, minha angústia! Eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração! 

O meu coração dispara dentro de mim; não posso ficar calado.” Jeremias 4:19 

 
Na hora da dor, é muito importante PERMANECER em Jesus porque é um momento muito 

fácil para tomarmos decisões, que podem bagunçar ainda mais nossas vidas. 
 
 
 

 

SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 1 

QUINTA-FEIRA – USANDO O SOFRIMENTO A MEU FAVOR 

 

 

• Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que VOCÊ.... 

 
1. CONFIE NA SOBERANIA DE DEUS SOBRE A VIDA - Isaías 40:10 e 11 

 

“O Soberano, o SENHOR, vem com poder! Com seu braço forte ele governa. A sua 

recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu 

rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo; conduz com cuidado as 

ovelhas que amamentam suas crias.” 

 

Deus governa sobre tudo e tudo vê, inclusive seus filhos que sofrem. Crianças e velhos, 

pobres e indefesos. Deus não é insensível, cego, impotente. Ele sabe todas as coisas e 

está agindo com sabedoria e poder, mesmo que nós, muitas vezes, não o entendamos 

muito bem. 

 
Você pode não estar percebendo, mas nosso SOBERANO SENHOR está agora mesmo... 

 

• CUIDANDO 

• AJUNTANDO 

• CARREGANDO 

• CONDUZINDO 
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...todas as suas ovelhas na terra! Inclusive você! 

 
“Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações.” 

Salmos 66:7 

 
• Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que VOCÊ.... 

 
2. ESPERE PELA JUSTIÇA DE DEUS 

 

“Ele mesmo julga o mundo com justiça; governa os povos com retidão.” Salmos 9:8 

 
Nosso Deus julga com JUSTIÇA e governa com RETIDÃO! 

 

“O SENHOR é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. 

Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, SENHOR, jamais abandonas 

os que te buscam.” Salmos 9:9-10 

 
Creia que Deus já viu sua causa antes! 

Receba esta promessa de Deus para sua vida. 

Deus declara hoje para você: “Jamais abandonas os que te buscam.” 

 
Não é a justiça humana que vai arrumar a bagunça de sua vida, gerada pelo sofrimento! 

 

3. CREIA QUE JESUS REALIZA MILAGRES 
 

“Ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre do seu sofrimento.” 

Marcos 5:34 

 
Essa mulher sofria com uma hemorragia por 12 anos. 

 
Para eu crer em milagres não é preciso impor minha vontade, pois em todos os casos de 

dor e sofrimento Jesus vai fazer milagres. 

 
Claro que é mais fácil para o mundo justificar sempre os milagres com o avanço da ciência. 

Todavia, muitas vezes Deus cura e faz milagres através da medicina e das descobertas 

científicas
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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 1 

SEXTA-FEIRA – QUE COMECE A LIMPEZA! 

 

 

• Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que VOCÊ.... 

 

 
4. EXPERIMENTE O CONSOLO DO ESPÍRITO SANTO 

 
“Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro 

não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei.” João 16:7 

 

 
2 Coríntios 1:3 e 4 – “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das 

misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, 

para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que 

estão passando por tribulações. “ 

 
O Espírito Santo é o consolador! 

 
- Consolador; parakletos; No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém 

que presta socorro. (Strong) 

 

5. TENHA UMA PERSPECTIVA ETERNA DE VIDA 
 

“Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, 

nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou". Apocalipse 21:4 

 

 
1 Coríntios 2:9 - Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, 

mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam." 

 

 
Ver somente o aqui e o agora só aumenta a dor e o sofrimento de nossas vidas. 

 
O imediatismo é um grande inimigo da FÉ. 



 
Deus tem reservado algo grande para sua vida, mas você precisa ver além do sofrimento, 

além da bagunça gerada pela sua dor, que está tentando fazer você cego para uma vida 

plena e abundante que Deus tem para você. 

 
Lembre-se, você foi feito para pensar assim: “Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. 

Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade;” Eclesiastes 3:11 

 

 
“Louvado seja o SENHOR, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade!” 

Salmos 41:13 

 

 
Creia que, com Jesus, o melhor está sempre por vir! 

Porque com Ele você nunca perderá! 

 
Creia nesta promessa: “Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 

pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.” Efésios 3:20 

 

 
• CONCLUSÃO 

 

 
Então, você entendeu porque é importante decidir hoje, arrumar a bagunça da sua vida, 

gerada pelo sofrimento? Vamos decidir hoje entregar tudo nas mãos de Jesus? 

 
Você deseja agora tomar algumas decisões, que podem mudar sua vida para sempre? 

 

▪ Confiar na soberania de Deus. 

▪ Esperar pela justiça de Deus. 

▪ Crer nos milagres de Jesus. 

▪ Experimentar o consolo do Espírito Santo. 

▪ Ter uma perspectiva eterna de vida. 

 
Você deseja tomar estas decisões e arrumar hoje, a bagunça da sua vida? 

 
Disse Jesus: “Felizes os que não viram e creram". João 20:29 

 
Decida hoje arrumar a bagunça do sofrimento na sua vida. 

Comece hoje, um pouco de cada vez. Que comece a faxina! 

Até semana que vem! 


