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SÉRIE: QUANDO APARECEM AS CURVAS NAS ESTRADAS DA VIDA. 

SEGUNDA-FEIRA – PORQUE EXISTEM CURVAS NAS ESTRADAS? 

 “Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos 

em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta 

um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos 

sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no 

nosso corpo. ”  2 Coríntios 4:8-10 NTLH 

Introdução: 
 
Você gosta de viajar de carro? 

É sempre gostoso, a preparação, a expectativa das crianças.... Enfim o carro entra na rua, na avenida e 

depois pega a rodovia, que delícia.... Enfim a tão esperada viagem. Mas durante a viagem algo sempre 

incomoda, as CURVAS DA ESTRADA.  

Ela tira a paz, o sossego, derruba objetos, incomoda as crianças, faz a mamãe enjoar. Gasta mais pneus, 

reduz a velocidade, gasta mais combustível, cansa mais o motorista, enfim, é a pior parte da viagem, mas 

uma coisa é fato: EM TODAS AS ESTRADAS TÊM CURVAS, algumas inclusive perigosas. E infelizmente 

muitos acidentes das estradas acontecem nas curvas. 

Eu admito: Eu não gosto de curvas! 

“Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, 

nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.”    2 Co. 12: 10. 

David Jeremias, chama este momento de imprevistos em nossas vidas de “momentos de ruptura”. 

Considerações sobre os acontecimentos imprevistos da vida: 

Texto: 2 Coríntios 12: 7-10 

- Os acontecimentos inesperados na vida (curvas) estão sob o controle de Deus (v. 7) 

 “Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações...” 

- O sofrimento atinge a todos (v.7b) 

“...foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar.” 

- A perspectiva ideal nos momentos inesperados (v. 9)  

“Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 

Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo 

repouse em mim.” 

Opções que você pode escolher nos momentos dos imprevistos da vida: 

Hebreus 12.5-11 

a. Menosprezar - Hb. 12: 5-6. 

Existe uma frase bem conhecida: “Porque Deus me permite passar por esta situação? ” 
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“Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: Meu filho, não 

despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a 

quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho" 

b. Desanimar - Hb. 12: 5. 

 “Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos...” 

c. Suportar - Hb. 12: 7-11. 

 “Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o 

filho que não é disciplinado por seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no 

momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por 

ela foram exercitados. ” 

Princípios para você se lembrar na hora que surgir uma curva em sua estrada da sua vida e o acidente 

for inevitável: 

1. OS MOMENTOS DE ACIDENTES SÃO QUASE SEMPRE MOMENTOS DE ENCONTROS COM DEUS 

Renda-se e encontre Deus. Ele está no controle. 

Você é especial para Deus (Zc. 2:8 – é menina dos olhos de Deus; Is. 43: 4 – é honrado e precioso a 

vista dos olhos de Deus). Ele nunca vai esquecer de suas próprias palavras. 

2. CRESCIMENTO SEM SOFRIMENTO NÃO É POSSÍVEL 

“Deus não está indiferente a sua dor e aos seus problemas” “Ele não desperdiça uma dor” 

Rick Warren 

3. A GRAÇA É PROMESSA DA PROVISÃO DE DEUS 

Alguém já disse: “O momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele a está podando.” 

No momento da dor, creia na graça, creia na providência de Deus. Deus está providenciando algo 

ainda melhor. Olhe além. 

4. OS MOMENTOS DE DOR PRODUZEM CRESCIMENTO DINÂMICO 

Deus deseja te dar mais + Santidade + Poder + Frutos. Ele quer que você seja melhor do que é hoje. 

5. NOSSA REAÇÃO NA HORA DOS IMPREVISTOS DETERMINA O QUE RECEBEREMOS DEPOIS 

O normal é: Por que Senhor! Mas o melhor é: Para que Senhor?  

Derrapou na estrada. Calma, olhe para frente, tenha mais atenção e siga adiante, 

Creia nestas palavras de esperança, de boas novas para tua vida! 

- CONCLUSÃO: 

 Qual sua decisão e atitude? Em que momento você está na estrada da sua vida? Será você está em uma 

curva perigosa? 

Paulo e o Autor de Hebreus decidiram crer em Jesus, confiar em sua graça e aceitaram o processo da dor 

como um fator de crescimento, e você? 

Finalize esse momento orando.  
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SÉRIE: QUANDO APARECEM AS CURVAS NAS ESTRADAS DA VIDA. 

TERÇA-FEIRA – QUANDO A NOITE ESTÁ ESCURA E SILENCIOSA 

“Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu, que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara 
a ti, ó Deus? Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das 
profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me 
consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus; cantarei louvores a ti com a 
harpa, ó Santo de Israel”. Salmo. 71: 19-22 
 

Introdução: 
 
Você está às portas da desistência? Está pensando em desistir? Não agüenta mais tanta curva na estrada? 

Você está à beira de se licenciar do exército de Deus? 

Acredito que não é só você que se sente assim! Um escritor bíblico também. Ele deixou registrados seus 

sentimentos de dor e lamento no Salmo 71, mas também deixou lá sua Palavra de fé e confiança em Deus. 

O Salmo 71 é anônimo, todavia provavelmente também foi escrito por Davi, uma seqüência lógica do Salmo 

70. 

O Salmo 71 é uma jóia das Escrituras Sagradas, são 24 versos de pura graça e sabedoria de Deus para 

nossa vida. Existe neste salmo mais de 50 alusões e citações de outros salmos. Parece que o salmista 

reuniu em sua mente cansada e preocupada todas estas referências de outros cânticos que ele havia 

composto para Deus. 

Deus deseja te trazer luz, solução, ele deseja te dar brilho nas trevas da sua vida! 

Não existe nenhuma circunstância, nenhum problema que me atinja, sem antes de tudo passar por 

Deus e por Cristo, até chegar a mim. Se chegou a mim é porque tem um grande propósito. 

Alan Redpath 

A REALIDADE DAS PROVAÇÕES NA VIDA DO CRISTÃO 
 

Nenhum cristão está imune à dor e às provações da vida. 

“Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes 

estivesse acontecendo”.    1 Pe. 4:12 

Ou seja...Não se surpreenda se você entregar sua vida a Jesus hoje e amanhã você enfrentar uma curva 

fechada na estrada da vida! 

Suas provações, suas curvas podem ser... 

- Por causa das oposições - v. 4 

“Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis.” 

“Tudo se discerne espiritualmente” “Tudo é para o nosso crescimento” Carlito Paes 

- Por causa de um futuro incerto - v. 9  

“Não me rejeites na minha velhice; não me abandones quando se vão as minhas forças.” 



          14/06 a 18/06 

 
- Por causa de amigos infiéis - v. 10 

“Pois os meus inimigos me caluniam; os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me.”  

Você pode ser ferido por pessoas que estão muito próximas a você. Se decepcionar com pessoas que 

jamais pensou. 

“Não existe ferida tão dolorosa como a feita por alguém que amamos e em quem confiamos.” 

Na hora da dor, você precisa saber de QUATRO coisas vitais: 

1. DEUS SABE 
2. DEUS SE IMPORTA 
3. DEUS CUIDA 
4. DEUS RESOLVE 

 

QUANDO A NOITE ESCURA E SILENCIOSA CHEGAR TENHA AS SEGUINTES ATITUDES... 

1. LEMBRE-SE DO CARÁTER DE DEUS (vs. 1-3) 
 

“Em ti, Senhor, busquei refúgio; nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua 

justiça; inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde 

eu sempre possa ir; dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza” 

- Lembrou-se da glória de Deus - v. 8 

“Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. ” 

- Lembrou-se da força e do poder de Deus - v. 18 

“Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua 

força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações. ” 

- Lembrou-se da fidelidade de Deus - v. 22 

“E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus; cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de 

Israel. ” 

2. LEMBRE-SE DA COMPAIXÃO DE DEUS (vs. 4 e 5) 
 

“Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha 

esperança, ó Soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. ” 

3. LEMBRE-SE DE LOUVAR COM INTENSIDADE  (vs. 6 e 8) 
 

“Desde o ventre materno dependo de ti; tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre 

te louvarei! (...) do teu louvor transborda a minha boca que o tempo todo proclama o teu esplendor. ” 

4. SEJA OTIMISTA QUANTO AO FUTURO (v. 21)  
 

“Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. ” 

O que Deus falou com você hoje?  
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SÉRIE: QUANDO APARECEM AS CURVAS NAS ESTRADAS DA VIDA. 

QUARTA-FEIRA – QUANDO VOCÊ ESTIVER SOB PRESSÃO  

“Dêem graças ao SENHOR porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. Na sua aflição, clamaram 

ao SENHOR, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra 

mortal, e quebrou as correntes” Salmo 107:1, 13, 14 

As promessas de Deus são suficientes para tudo o que tivermos que enfrentar! 

Creia: Deus sempre vai ouvir seu clamor! Seu pedido de socorro! 

Do mais forte ao mais fraco, todos na terra passarão por momentos de luta, de pressão.  

O sábio e culto Apóstolo Paulo, o maior escritor, teólogo e missionário do cristianismo, também tinha seu 

“espinho na carne”.   

Qual é o seu calcanhar de Aquiles hoje? 

Davi também viveu momentos de pressão e até escreveu 8 salmos nestes momentos. Dentre eles 57 e 

142 (mesma época). 

Quando você se sente pressionado pela vida... (Baseado no Salmo 42 – quando Davi foge para a 

caverna de Adulão) 

- VOCÊ SE SENTE DESANIMADO: Sl. 142: 3a 

 
“Quando o meu espírito desanima” 

 

A palavra no original em hebraico significa aqui = “O amortecimento do meu espírito”. 

- VOCÊ SE SENTE DESAMPARADO: Sl. 142: 4. 

“Olha para a minha direita e vê; ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro; ninguém se 

importa com a minha vida”. 

- VOCÊ SE SENTE DEPRIMIDO: Sl. 142: 6b 

“pois estou muito abatido;” 

- VOCÊ SE SENTE DERROTADO: Sl. 142: 6 e 7a  

“Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido; livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes 
do que eu. Liberta-me da prisão, ” 
 

Como sair e não explodir na hora da pressão: 

1. VERBALIZE SEUS PROBLEMAS PARA DEUS 
 

“Em alta voz clamo ao Senhor” - Sl. 142: 1 

“Clamo a ti, Senhor. Dá atenção ao meu clamor” - vs. 5 e 6 

Quando você se abre, Deus inicia o processo de recuperação em sua vida. 

2. RECONHEÇA A PRESENÇA DE DEUS EM SUA VIDA 
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“Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. ” – Sl. 142: 3 

 

3. DESCUBRA A PROVISÃO DE DEUS 
 

“Clamo a ti, SENHOR e digo: Tu és o meu refúgio; és tudo o que tenho na terra dos viventes. ” – Sl. 142: 5 
 

4. DESCUBRA O PRAZER DO LOUVOR 
 

“Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa 
da tua bondade para comigo. ” – Sl. 142: 7 

 

Para quê você quer se livrar dos seus problemas? Apenas para se sentir bem? Para estar... digamos: “De 

bem com a vida?” 

Davi tem um propósito muito claro, ele queria adorar a Deus melhor! 

Você pode estar louco de desejo de se livrar da sua pressão, só pensando em você mesmo, isto se chama 

egoísmo. E justamente por isto, talvez você esteja passando por este tempo de pressão, para aprender 

que a questão em sua vida não é você, o que você acha, sente ou gosta, mas sim o que Deus quer de sua 

vida. 

Neste salmo ficou claro o trajeto da estrada da vida de Davi:  Da Prisão para a Adoração! 

Deus falou com você? Ore, converse com Ele!  

 

SÉRIE: QUANDO APARECEM AS CURVAS NAS ESTRADAS DA VIDA. 

QUINTA-FEIRA – TRIUNFANDO SOBRE AS DIFICULDADES DA VIDA 
 

“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. ” – Sl. 46 

“Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. ” 

Sl. 62: 7 

“CASTELO FORTE É NOSSO DEUS” 

Martinho Lutero – 1529 

Na hora da dor todos corremos para o abrigo. Todavia, quem é o seu abrigo? (Salmo 46) 

1. Nosso Deus é um Refúgio Fascinante: v. 1. 
 

“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ”   

A palavra hebraica traduzida para refúgio, designa um lugar calmo e sossegado, para busca da proteção. 
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Como os salmistas, Martinho Lutero que no dia 31 de outubro de 1517, revolucionou o mundo pregando as 99 teses 

na porta da capela da universidade Wittenberg na Alemanha, ele gostava muito de música, certa vez ele disse: 

“Aquele que menospreza a música, como fazem os fanáticos, eu não tenho nenhum apreço; porque a música é um 

dom e graça de Deus, não é invenção dos homens. Ela expulsa o Diabo e alegra as pessoas. Aquele que não gosta de 

música é um fanático. ” – Martinho Lutero. 

Disse ainda: “Não permito que ninguém pregue ou ensine ao povo de Deus sem conhecimento adequado do uso e do 

poder do cântico sacro a Deus.”  

Por isto ele compôs o hino Castelo forte em 1529 baseado no salmo 46. 

Sempre que Lutero estava abatido e perturbado com as tribulações da vida ele chamava seu companheiro de 

reforma Filipe Milanchton para cantar o salmo 46. 

Se você visitar o túmulo de Lutero na Alemanha verá na lápide o Sl. 46:1 gravada como um brado de testemunho 

para a humanidade. 

Deus é refúgio forte e maravilhoso, para nosso tempo, como foi para Davi, como foi para Lutero. 

2. Nosso Deus é um Refúgio Acessível: 1b. 
 

“Auxílio sempre presente na adversidade. ” 

Literalmente a palavra adversidade significa “em lugares apertados” e seu significado naturalmente dispensa 

apresentações. 

3. Nosso Deus é um Refúgio Imutável: 2 e 3. 
 

“Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que 
estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. ”  

Nosso refúgio não é apenas acessível, ele é também imutável.  

QUANDO A DIFICULDADE BATER EM SUA PORTA... 

1. Você precisa renovar sua força: v. 4- 5. 

“Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o Santo Lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está! 
Não será abalada! Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. ”  

 

Dentro de cada cristão tem um poder secreto: 
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Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der 

nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para 

a vida eterna". Jo. 4: 13-14. 

2. Você precisa redirecionar seus pensamentos: vs. 6b. e 7 

“Nações se agitam, reinos se abalam; ele ergue a voz, e a terra se derrete.  O SENHOR dos Exércitos 
está conosco; ” 

“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está 

assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. ” 

Colossenses 3:1-2 

 

3. Você precisa relembrar os feitos de Deus em sua vida: vs. 8-9 

Veja que passagem maravilhosa: 

“Venham! Vejam as obras do SENHOR, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os 

confins da terra; quebra o arco e despedaça a lança; destrói os escudos com fogo.”  

4. Você precisa reafirmar as promessas de Deus: vs. 10 e 11. 

"Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus! Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O 
SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é a nossa torre segura. ” 

 

CONCLUSÃO 

Tem uma curva fechada e escorregadia em seu caminho? Hoje Deus te convida a deixar Ele ser o teu 

refúgio. Creia que a vitória é certa. 

 

SÉRIE: QUANDO APARECEM AS CURVAS NAS ESTRADAS DA VIDA. 

SEXTA-FEIRA – O MELHOR DA VIAGEM É CHEGAR 
 

                                 Portanto... O Melhor ainda está por vir! 
 

“...és tu que garantes o meu futuro. ”  

Salmos 16:5b 

Nas estradas da vida, quando estamos voltando para nossa casa, cada quilômetro é uma vitória e creia, o 

pior já passou e o melhor está por vir. 

Cada pessoa que entende que sua vida não termina aqui, cada dia vivido é mais uma etapa vencida na 

viagem em direção à casa do pai. 

O Salmo 16 é um dos mais especiais de Davi. Foi escrito durante um interlúdio de paz em Israel. Talvez 

Davi tivesse tirado umas férias e então recebeu a inspiração divina para compor este grande salmo. 

A vida é assim, em meio a lutas e batalhas, Deus sempre nos dá tempos de refrigérios, creia nisto. 

O Sl. 16 é o registro do seu inventário espiritual! 
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Aconteça o que acontecer lembre-se sempre quem Deus é: 

I. QUEM É DEUS PARA VOCÊ? 

 DEUS É SEU REFÚGIO! 
 

“Protege-me, ó Deus, pois em ti me refúgio. ” Sl 16.1  

Deus não é inimigo, vingador, indiferente. Na hora da dor você precisa ter consciência de quem Deus é 

na paz. 
 

 DEUS É SUA PRIORIDADE! 
 

 "Tu és o meu Senhor; não tenho bem nenhum além de ti". Sl. 16.2 

Talvez isto seja a coisa em que você mais será tentado na terra em nunca se lembrar. 

Seu maior bem não é... 

Sua família, sua faculdade, sua carreira, sua empresa, sua preferência, sua vontade. Sua coisa 

principal é fazer a vontade de Deus! 

 

II. COMO VOCÊ VÊ DEUS EM SUA VIDA? 

- VEJA DEUS DE FORMA PESSOAL: Sl 16.1-2 

Tire sua atenção de você... Coloque sua atenção em Deus.  

Davi volta-se para Deus de forma pessoal. No original em hebraico a leitura destes dois primeiros versos é 

muito mais rica do que no português.... 

“Protege-me, ELOHIM, pois em ti me refugio. A JEOVÁ declaro: "Tu és o meu ADONAI; não tenho bem 

nenhum além de ti". 

 

Ele insiste em chamar Deus por três dos seus nomes pessoais. 

 
Ele está identificando FORÇA (proteção), SABEDORIA E AMOR em Deus. 

 

O QUE VOCÊ PODE EXPERIMENTAR AO SE RELACIONAR PESSOALMENTE COM DEUS? 

 

1. DEUS VAI TE MOSTRAR COMO VOCÊ É ESPECIAL: (v. 3) 

“Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer”. 

“Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. ” Sl. 

16:3 

“O MELHOR ESTÁ POR VIR” TEM SEU AUGE NA ETERNIDADE... 
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- Creia na sua ressurreição: 

 

No verso 10, Davi tinha certeza da sua salvação e alegrava-se com a sua ressurreição: 

 

“Porque tu não me abandonarás no sepulcro. ” 

Davi sabia que estava salvo. E você sabe? Tem esta mesma certeza? 

Ele sabia que estaria no céu eternamente com Deus. 

Quando seu filho morreu, ele também teve esta mesma certeza (2 Sm 12.22-23).  

 

Diante de tudo isto, confie: “O MELHOR ESTÁ POR VIR! ” 

Sl 16.11 – “Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua 

direita. ”  

 

 

 

  


