
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

TESTE DO DESENCORAJEMANTO Lição 13 - 1 Samuel 17.33 

 

 O Senhor tem nos dado um tempo de maturidade, e maturidade adquirimos somente com o tempo e passando 

por testes, aproveite então este tempo que Deus te permite viver e alegre-se pelos testes aos quais você tem 

passado, com certeza virão muitos outros, mas estes outros só chegarão se você passar por estes que estão nos 

seus dias de hoje. Muito bem, vamos lá, hoje falaremos do teste do desencorajamento. Este teste acontece quando 

você tem algo importante para fazer e aparecem pessoas para te desanimar, para falar que não vai dar certo, que é 

muito perigoso e outras coisas mais. Vamos ver isso com exemplos bíblicos: 

 

Em I Samuel 17.33 – A história de Davi e de Golias; Havia em Israel um grande inimigo chamado Golias, este 

era um homem enorme, guerreiro bem treinado, e que estava desafiando o exército de Israel para que alguém 

lutasse com ele, mas ninguém se atrevia de fazer tal coisa, até que aparece um jovem, que foi levar lanche para 

seus irmãos guerreiros, seu nome era Davi, e ele viu aquele gigante afrontando o exército de Deus. Davi ficou 

furioso e se voluntariou para enfrentar o gigante Golias. Mas ninguém o encorajou, muito pelo contrário, todos o 

desencorajavam dizendo: “-Você é jovem demais, você não tem a armadura correta, ele é muito maior que você, 

é mais experiente em guerra, etc.” Até mesmo o Rei Saul questionou a capacidade de Davi para derrotar o 

gigante filisteu. Mas Davi se encorajou no Senhor, ele lembrou das vitórias que Deus havia dado a ele, veja em 1 

Samuel  17:34-37, e ele partiu para cima do gigante e o derrubou. 

 

Se queremos ser cristãos de verdade, devemos saber que por milhares de vezes o nosso inimigo ou pessoas 

mesmos virão contra nós para nos desencorajar. Satanás sabe que precisamos de coragem para superar os ataques 

que ele investirá contra nossas vidas, ele sabe que precisaremos de forças para executar os planos de Deus para 

nossa vida e ministério. E, quando ficamos desencorajados, ficamos fracos e perderemos qualquer batalha por 

menor que seja. O sentimento do medo nos paralisa e perdemos o desejo e a força para prosseguir. Mas então o 

que fazer?  

 

Não dê ouvidos a aqueles que te desencorajam, ore ao Senhor e tenha clareza que você está na direção clara de 

Deus para sua vida, faça como Davi, traga a lembrança as batalhas pelas quais você já passou e superou, nossa 

lembrança precisa ser refrescada com a bondade e fidelidade de Deus, veja isso em Lamentações 3:23, traga à 

sua memória o que pode te dar esperança. Você precisa se levantar, sacudir a poeira, alimentar-se da Palavra e 

caminhar novamente em direção ao seu propósito. 

 

Foi assim que aconteceu com Elias, um grande profeta na Bíblia que após ter orado para cair fogo do céu, 1Reis 

17:37-40, após ter matado os 450 profetas de Baal, após ter orado para chover, ficou desanimado, desencorajado 

por causa de uma palavra de uma rainha perversa, veja em 1Reis 19:1-4. Veja que ele saiu de um lugar, foi para 

um outro numa distância de mais de 150 kilômetros, deitou-se debaixo de uma árvore e queria morrer, tamanho 

era o seu desencorajamento. Mas diz a Palavra em 1 Reis 19:5-8, que um anjo apareceu para ele e o sustentou, e 

após o sono, Elias caminhou 40 dias por um deserto para ter um encontro muito íntimo com Deus. 

 

Nos momentos que nos falta a coragem, devemos descansar um pouco, buscar forças em Deus, buscarmos o 

alimento que vem do sobrenatural de Deus e continuar nossa caminhada. Vão aparecer muitas pessoas e 

circunstâncias que tentarão nos desanimar, mas lembre-se que Jesus não desanimou diante da oportunidade de ir 

para a cruz, imagine se ele tivesse desanimado... O que seria de nossas vidas? E, não somente Jesus, mas muitos 

de seus discípulos e apóstolos passaram por momentos talvez muito mais difíceis que os nossos, mas mesmo 

assim continuaram a caminhada e trouxeram o evangelho até nossos dias para que pudéssemos ser salvos e 

termos nossa ida para o céu garantida.  

 

Existe uma geração esperando o evangelho lá na frente, eu e você somos responsáveis de conduzir a salvação até 

a eles, você vai desanimar? Vai negar a eles uma oportunidade de conhecer a salvação em Cristo  Jesus através 

do seu testemunho de vida? Então levante-se, jogue a poeira no chão, olhe para o alto, seja alimentado no seu 

espírito e vamos continuar a batalha. Se tem muita gente desanimando você, eu como seu pastor te animo, te 

encorajo e te digo: “ - Vai valer a pena!” 

 
 


