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QUANDO 
O CANSAÇO 
E O DESÂNIMO
CHEGAM



“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, 
mas não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas 
não destruídos.”  2 Coríntios 4:8,9 NVI 

“De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos 
esmagados nem despedaçados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão 
de certas coisas nos acontecerem assim, porém não desanimamos nem desisti-
mos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, 
mas nos erguemos e prosseguimos.”  2 Coríntios 4:8,9 BV 

A crise dos discípulos e a nossa crise 

“Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos 
a portas trancadas, por medo...”  João 20:19 

A reação dos discípulos e a nossa reação 

“Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 
a onze quilômetros de Jerusalém.”  Lucas 24:13 NVI

QUANDO 
O CANSAÇO 

E O DESANIMO
CHEGAM



 Por que isso acontece?
 
1 - Quando olhamos apenas para a circunstâncias e problemas. 

“No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.” Lucas 24:14 

“Que coisas?”, perguntou Jesus. “As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré”  
Lucas 24:19 NVT 

2 – Deixamo-nos levar pela decepção. 

“E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro 
dia desde que tudo isso aconteceu.”  Lucas 24:21 NVI 

A decepção faz parte da vida 

Nos decepcionamos COM AS PESSOAS: 

“Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim.” Romanos 7:21 

“A razão disto é que todos [os seres humanos] se desviaram, tornaram-se juntamente 
inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer” Romanos 3:12 



Nos decepcionamos COM DEUS: 

1.Porque queremos todas as respostas.  

 “As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas 
pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as 
palavras desta lei” Deuteronômio 29:29.  

“Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus 
caminhos são os meus caminhos”.  Na verdade, “assim como os céus são mais 
altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus 
caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos" 
Isaías 55:8-9.  

2. Porque agimos pela recompensa... e nos achamos merecedores de receber mais. 

3. Porque confundimos os nossos caminhos (nossas escolhas) com os caminhos dEle.  

Nos decepcionamos CONOSCO MESMO: 

LEMBREMOS que nem sempre somos realmente decepcionados. 



COMO JESUS TRATOU OS DISCÍPULOS E QUER NOS TRATAR 

1 – Não os abandonou 

“Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a 
caminhar com eles;” Lucas 24:15 NVI 

2 – Ministrou a Palavra 

“Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o 
que os profetas falaram! Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua 
glória? "
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a 
respeito dele em todas as Escrituras.” Lucas 24:25-27 NVI 

A RESPOSTA DOS DISCÍPULOS E A NOSSA RESPOSTA 

1 – Desejo de uma comunhão maior 

“Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem 
ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já 
vem; o dia já está quase findando". Então, ele entrou para ficar com eles. Quando 
estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os 
olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.” 
Lucas 24:28-31NVI 

“Perguntaram-se um ao outro: "Não estavam ardendo os nossos corações dentro 
de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" 
Lucas 24:32 NVI 



OS RESULTADOS 

A. Restauração da consciência da presença de Cristo:  

“Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram.” Lucas 24:31 NVI

B. Retomada da Missão como Igreja: 

“Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém.” Lucas 24:33

C. Restauração do vigor no Testemunho:

“Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como 
Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.” Lucas 24:35 NVI 

 

 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
2. Como você costuma passar pelas crises? Desanimado ou 

esperançoso?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu 
pensamento? 

2. Por que muitas vezes não conseguimos ver o que está 
acontecendo ao nosso redor?

3. Como podemos tratar uma pessoa decepcionada?
4.Que resultados obtemos de uma real comunhão com Deus e 

sua palavra?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. O que você fará para retomar ou continuar sua missão como igreja?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


