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Problemas

Se você estivesse numa cadeia, rodeado de guardas armados 
e privado do direito de ir e vir quando bem entendesse, você 
provavelmente diria que tinha um problema - ou então muitos 
problemas! Pensaria, possivelmente, que a melhor solução para 
o seu problema seria a liberdade!

Quando o apóstolo Paulo esteve nessa situação, não a 
considerou como sendo um problema. Em vez disso ele 
preferiu vê-la como algo designado por Deus para sua vida. 
Ele levou em consideração o privilégio que Deus lhe estava a 
dar para defender e confirmar o evangelho (Filipenses 1:7) e as 
oportunidades que recebeu para falar sobre Jesus Cristo com a 
guarda pretoriana e demais ministros da cidade. Na Lição 1 
falamos um pouco sobre a sua reação frente à prisão. Ele 
alegrou-se, pois sabia que Deus iria usá-lo mesmo na prisão.

Talvez a melhor maneira de encarar os problemas seja 
encará-los como oportunidades para exercitar a fé, para confiar 
em Deus, provar a Sua grande fidelidade e ser provado por 
Ele. A sua fé fortalece-se quando você trabalha com o Senhor 
na solução dos problemas da vida. Com certeza Ele tem a 
resposta certa para cada problema!

Nesta lição, consideraremos alguns princípios bíblicos para 
solucionarmos problemas. Seguindo estes princípios, você 
pode confiar que Deus vai ajudá-lo e que passará pelos 
problemas com alegria e tendo vitória sobre eles!
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Esboço da Lição

Comece com Uma Abordagem Cristã
Evite Reagir de Forma Errada
Use um Método Sistemático
Regozije-se e Dê Graças

Objetivos da Lição

Ao terminar esta lição, será capaz de:
• Avaliar em que nível você está no que diz respeito à 

preparação espiritual e ao conhecimento da vontade de 
Deus.

• Identificar tipos de reações erradas a partir de exemplos 
dados e fazer aplicações pessoais.

• Explicar qual a importância de tentar resolver os seus 
problemas unicamente através do esforço humano.

• Com base nos métodos apresentados, criar uma lista de 
itens a serem seguidos quando você tiver que lidar com 
uma situação, e aplicá-la a um problema apresentado.
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• Declarar o princípio que explica o que ajudou o 
apóstolo Paulo a alegrar-se em todas as circunstâncias.

Atividades de Aprendizagem

1.  Para estudar esta lição, siga o modelo de estudo que 
apresentamos nas atividades de aprendizagem da Lição 
1. Leia todas as passagens bíblicas indicadas e responda 
a cada uma das questões de estudo antes de ver as 
respostas nas soluções no fim do livro.

2.  Procure no glossário, no fim desse livro, as definições 
das palavras-chave que você não sabe. Compreendê-las é 
muito importante para que possa apreender o conteúdo 
da lição.

3.  Faça o autoteste e confira as suas respostas nas soluções, 
no fim do livro.

4.  Esta é a última lição da Unidade 1. Quando terminar 
faça uma revisão das três lições e responda às perguntas 
do relatório do aluno referente a esta unidade.

Palavras-chave

Acusação
Afastamento
Agressivamente
Ajustes
Alternativa
Amargura
Categoria

Compassivo
Conduta
Consequências
Contrário
Fanatismo
Impulso
Isolamento

Meditar
Privar-se
Reação
Sobrenatural
Vingança
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ComeCe Com Uma aBordagem CriStã

Objetivo 1 Avaliar em que nível você está no que diz respeito 
à preparação espiritual e ao conhecimento da 
vontade de Deus.

Duas Perguntas Importantes
Recentemente ouvi a história de um jovem casal que havia 

decidido divorciar-se. Antes de se casarem, ambos eram crentes 
dedicados que frequentavam fielmente a igreja, liam a Bíblia, e 
oravam juntos. Entretanto, as suas vidas tomaram-se muito 
cheias; primeiro, porque ele se envolveu demais com o seu 
trabalho; e segundo, porque ela ficou muito ocupada a cuidar 
dos dois filhos que tiveram nos quatro primeiros anos do 
casamento. Assim, o hábito que tinham de ler a Bíblia e orar 
juntos foi sendo deixado de lado, e aos poucos eles foram 
encontrando mais e mais motivos para se afastarem da igreja.

Não é de se estranhar que estivessem espiritualmente 
despreparados para lidar com os problemas matrimoniais que 
começaram a surgir. Embora soubessem bem o que a Bíblia 
ensinava sobre a fé e a conduta do crente, não estavam 
dispostos a colocar esses ensinos em prática. Eles decidiram 
por si próprios qual seria a melhor solução para os seus 
problemas. Os seus amigos evangélicos tentaram convencê-los 
a procurarem salvar o seu casamento e a não se divorciarem, 
mas a decisão já estava tomada. Não queriam nem ouvir o que 
a Palavra de Deus tinha a dizer sobre o divórcio, porque 
sabiam que isso poderia influenciar na decisão que haviam 
tomado. (Ver Marcos 10:2-12; Mateus 5:31,32). Eles seguiram 
em frente com a sua decisão e acabaram por trocar um 
conjunto de problemas por outros ainda piores.

Por terem escolhido resolver os seus problemas de uma 
forma contrária ao que a Bíblia ensina, aquele casal privou-se 
das seguintes bênçãos:
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1. Força divina para lidar com o problema até que ele fosse 
resolvido;

2.  Paz que vem pela obediência;
3. Direcão do Espírito Santo para que a vontade de Deus 

fosse revelada;
4. Poder de Deus para trazer uma resposta inesperada ou 

até mesmo sobrenatural ao problema.
Este jovem casal é um exemplo de pessoas que respondem 

de forma errada a duas perguntas muito importantes. Eu estou 
sempre a fazer-me estas perguntas e gostaria de compartilhá-las 
consigo. São elas:

1.  Será que realmente quero saber qual é a vontade de 
Deus em relação a este problema?

2. Será que estou disposto a seguir a vontade Dele quando 
me for revelada?

Se você não puder responder positivamente e com 
convicção a estas duas perguntas, então será necessário que 
primeiro passe um tempo a preparar-me espiritualmente, 
pedindo que o Senhor me torne disposto a dizer: “Sim, eu 
quero conhecer E TAMBÉM pôr em prática a solução que 
Deus tem para o meu problema.”

1 Para responder a estas questões, aplique o que aprendeu nas 
lições 1 e 2:
a) Identifique o problema descrito na situação que 

acabamos de citar.
_____________________________________________
_____________________________________________
b) Identifique a origem do problema.
_____________________________________________
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c) Se esse casal identificasse o seu verdadeiro problema e 
sua origem, e reconhecesse isso, que solução baseada no 
senso comum poderia ajudá-lo a encarar todos os outros 
problemas da maneira certa?

_____________________________________________
_____________________________________________

Preparação Espiritual
Preparação espiritual é da maior importância para 

solucionar com êxito os problemas. Em meio à dificuldade e 
stress é hora de aumentar o tempo gasto a orar e a ler a Bíblia 
e não de fazê-lo cada vez menos. Solucionar um problema à 
maneira de Deus, não é algo para ser feito no momento em 
que ele surge. Podem surgir problemas que exijam uma ação 
imediata. O crente sábio procurará estar sempre pronto 
espiritualmente, com o seu coração e mente sempre abertos à 
direção do Espírito Santo.

O apóstolo Paulo dá ensinos muito válidos em 1 
Tessalonicenses 5:16-18, 21, 22: “Regozijai-vos sempre. Orai 
sem cessar. Em tudo dai graças... Examinai tudo. Retende o 
bem; Abstende-vos de toda a aparência do mal.”

A preparação espiritual deve incluir estas atividades:
1. Ter um tempo regular e habitual de leitura bíblica, 

meditar (refletir no que foi lido), e orar, diariamente. 
Abra a sua mente para receber o ensino bíblico. Permita 
que o Espírito Santo guie os seus pensamentos.

2. Acate o ensino bíblico do seu pastor e de outros crentes 
envolvidos no ministérios da igreja.

3. Tome a firme decisão no seu coração de refletir sobre 
cada problema à luz do que a Bíblia ensina sobre ele, 
mesmo quando a solução apontada por ela for difícil de 
ser seguida.
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2 Pense num problema que você esteja a viver atualmente ou 
que já tenha vivido. Avalie se você já se preparou ou se se 
está a preparar espiritualmente para solucioná-lo e descubra 
qual é a vontade de Deus para ele . Marque as respostas que 
se aplicam ao seu caso:

SIM NÃO
a) Desejo conhecer a vontade de Deus em 
relação a este problema.
b) Já examinei a Bíblia para ver se Deus 
deixou algum ensino específico sobre este 
problema ou sobre outros semelhantes a 
este.
c) Pedi que o Espírito Santo me guie para 
que eu possa conhecer a vontade de Deus.
d) Se eu precisar de ajuda extra para 
descobrir as instruções de Deus que se 
aplicam a esta situação, eu me aconselharei 
com o pastor ou com um amigo cristão 
experiente.
e) Estou decidido a obedecer a Deus e fazer 
a Sua vontade, mesmo quando isto for 
difícil para mim.

Preparação espiritual prévia vai ajudá-lo a saber qual é a 
vontade de Deus. Esta preparação vai dar-lhe força e coragem, 
e influirá na melhor solução, evitando que você tome decisões 
que poderiam trazer consequências desagradáveis.
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evitar e agir de forma errada

Objetivo 2 Identificar tipos de reações erradas a partir de 
exemplos dados e fazer aplicações pessoais.

Estar preparado espiritualmente vai ajudar a rejeitar e a 
evitar maneiras de lidar com as situações problemáticas que, 
embora comuns, são erradas. Muitas delas enquadram-se 
numa das seguintes categorias: ira, afastamento e esforço 
humano, exclusivamente. Consideremos rapidamente cada 
uma delas.

Ira
O primeiro impulso de muitas pessoas, quando ofendidas 

ou magoadas, é reagir agressivamente ou com raiva. Isto pode 
refletir-se de várias formas: elas podem direcionar a sua ira 
para outras pessoas, para Deus ou nas circunstâncias; podem 
fazer acusações ou lançar a culpa nos outros, e também podem 
buscar vingança. Quando estamos magoados, é fácil desejar 
que aqueles que nos fizeram mal também sofram. Embora seja 
um erro frequente, não é assim que Cristo nos ensina a reagir. 
A forma correta é:

“Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. 
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se 
qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a 
outra (...) Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e 
aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os 
vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem 
aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos 
perseguem; Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos 
céus; porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, 
e a chuva desça sobre justos e injustos” (Mateus 5:38,39, 
43-45).



86 Resolvendo os Problemas da Vida

Na verdade, quando entregamos a nossa ira ao Senhor, 
podemos crer que ele cuidará de nós. Em Romanos 12:19 o 
apóstolo Paulo diz-nos: “Não vos vingueis a vós mesmos, 
amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a 
vingança; eu recompensarei, diz o Senhor.” Cristo é o exemplo 
perfeito de alguém que não Se deixava ressentir, isto é, Ele não 
guardava mágoas quando os outros O ofendiam. Ele nunca 
reagia com raiva. Mesmo pendurado na cruz, olhando para os 
soldados romanos que Lhe tinham batido e cuspido e mais 
tarde O pregaram sobre o madeiro, a Sua oração foi: “Pai, 
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34). Se 
você se recusar a ficar ofendido e não reagir com raiva quando 
alguém o maltratar, experimentará uma grande alegria em 
saber que consegue passar pela provação com a atitude certa. 
Isto o fortalecerá de tal forma, que será mais fácil enfrentar 
sem raiva a próxima ofensa.

Para ser assim, é necessário oração e prática. Contudo, que 
bênção é poder olhar para trás e afirmar: “Que bom que não 
reagi com raiva, mas que fui capaz de demonstrar amor 
àqueles que me magoaram.”

3 Associe a reação dada na coluna da direita ao seu 
comportamento descrito na coluna da esquerda. Escreva o 
número que escolher nos espaços apropriados.

___a) “Ele é o culpado por eu não ter 
conseguido o emprego. Ele fez de 
propósito para que eu não o 
conseguisse!”

1) Raiva
2) Acusação
3) Ofensa
4) Vingança

___b) “Mesmo que seja a última coisa que eu 
faça, eu ainda me vingarei dele!”

___c) “Ela magoou-me tanto que eu nunca 
mais falarei com ela.”

___d) “Eu disse-lhe exatamente qual era a 
minha opinião sobre aquele 
comportamento errado e abominável!”
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Afastamento
O afastamento ou isolamento pode ter várias formas. Às 

vezes, afastar-se significa fugir de um problema, procurando 
refúgio em algum lugar. Há pessoas que buscam fugir da 
realidade viciando-se em drogas ou fazendo uso do álcool. 
Algumas correm atrás do prazer ou passam a comer demais ou 
a trabalhar em excesso. Há também os que adotam o 
fanatismo religioso. Você pode esconder-se atrás de quase tudo 
para não ter de encarar a realidade. (É claro que há uma forma 
de afastamento construtiva que acontece quando o crente 
escolhe afastar-se de uma situação, para evitar que um 
problema aconteça.)

Às vezes o afastamento pode dar-se em termos físicos. 
Conheço uma jovem que não era casada e ainda morava com 
os seus pais. Com o tempo, ela começou a preocupar-se com o 
fato de ainda não se ter casado, a responsabilidade de cuidar 
dos pais quando estes envelhecessem seria dela e não dos seus 
irmãos e irmãs já casados. Não muito depois, movida por 
sentimentos de amargura e autopiedade, ela juntou as suas 
coisas e mudou-se, sem contar a ninguém para onde ia.

O isolamento é uma outra forma de afastar-se. Conheço 
uma viúva que só sai de casa quando há alguma emergência. Já 
não se encontra com a sua família e amigos desde a morte do 
seu marido. Naturalmente, ela sente-se só e infeliz.

4 Quais das atitudes abaixo você pode ver naqueles que 
tentam fugir dos seus problemas afastando-se ou isolando-
se?
a)  Altruísmo 
b) Egoísmo 
c) Autopiedade 
d) Alegria
e) Esperança
f ) Amargura
g) Raiva
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5 Responda às perguntas na página seguinte marcando sim 
ou não.

SIM NÃO
a) Quando as coisas não correm como você 
queria, você reage com raiva?
b) Quando as coisas dão errado, tenta 
culpar outra pessoa, mesmo quando a culpa 
é, em parte, sua?
c) As pessoas estão sempre a ofendê-lo?
d) Você está frequentemente de mau humor 
e reclama de tudo?
e) Você é o tipo de pessoa que não sossega 
até “dar o troco” naqueles que o maltratam?
f ) Você alguma vez já optou por fugir ou 
escapar de uma situação difícil ao invés de 
tentar lidar com ela de uma forma positiva?

UniCamente Pelo eSforço hUmano

Objetivo 3 Explicar qual a importância de tentar resolver os 
seus problemas unicamente através do esforço 
humano.

Deixei para último esta forma que o homem dispõe de se 
auto-ajudar porque ela não é de todo negativa. Deus fez do 
espírito humano uma força poderosa e positiva, capaz de 
superar as dificuldades de forma notável. Se o “pensamento 
positivo” não exercesse nenhuma influência, os não-crentes 
não seriam capazes de sobreviver. Entretanto, confiar apenas 
no espírito humano• como principal recurso para administrar 
problemas, certamente não é a maneira cristã de agir. Deus 
quer que os Seus filhos enfrentem problemas, confiados no 
poder do Cristo ressurreto e que os utilizem como 
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oportunidades para que Ele lhes revele o Seu poder e a Sua 
graça. Desta forma, considerando as reações a serem evitadas 
quando lidar com problemas, é importante lembrar-se de que 
você não deve tentar resolvê-los unicamente através dos seus 
esforços humanos, mas sim, entregá-los a Deus em oração!

Não há problema, por menor que pareça, que não possa ser 
entregue ao Senhor. Quando estou a conduzir e tenho pressa, 
pois tenho muitas coisas para fazer, peço a Deus que 
providencie até mesmo um lugar para eu estacionar. É tolice 
fazer isso? Não! Embora Deus seja o Grande Criador do 
universo, Ele também é o Deus que sabe quando um pardal 
cai no chão e sabe a quantidade de fios de cabelo que temos na 
cabeça (Mateus 10:29-3 1). Ele importa-se até mesmo com os 
problemas mais simples da sua vida e quer ajudá-lo. Por isso, a 
melhor coisa a fazer para solucionar um problema, é seguir o 
conselho do autor de Provérbios 3:5-8. Leia essa passagem e 
escolha a alternativa que melhor responde as perguntas abaixo:

6 Este provérbio diz-lhe para confiar:
a) no seu entendimento (naquilo que você pensa que 

sabe).
b) no Senhor.

DEIXA 
DEUS
TE
AJUDAR!
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7 Também lhe diz para nunca confiar:
a) nos outros.
b) no seu próprio entendimento (naquilo que você pensa 

que sabe).
c) nos seus sentimentos.

8  Se você se lembrar do Senhor (reconhecê-Lo) em tudo o 
que fizer, poderá confiar que Ele
a) mostrar-lhe-á o caminho correto no qual deve andar.
b) dar-lhe-á menos problemas para resolver.

Pode ser mais fácil entregar ao Senhor os problemas 
ínfimos do que confiar Nele quando se deparar com as 
situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas. Essa 
é a oportunidade de Deus realizar um milagre na sua vida. É 
quando você aprende a entregar cada situação nas mãos do 
Senhor que vê o quanto o Seu poder é infinito! Ele nunca o 
desapontará! (Ver Efésios 3:20; 1 João 5:14,15.)

9 Porque é que é importante não tentar resolver os seus 
problemas unicamente através dos esforços humanos?
_____________________________________________
_____________________________________________

USe Um método SiStemátiCo

Objetivo 4 Com base nos métodos apresentados, criar uma 
lista de itens a serem seguidos quando você tiver 
que lidar com uma situação, e aplicá-la a um 
problema apresentado.

O que fizemos até agora foi lançar fundamentos sobre os 
quais desenvolveremos um método sistemático para a solução 
de problemas, baseado em princípios cristãos. Muitos livros já 
foram escritos para auxiliar as pessoas a resolverem todo o tipo 
de problema. Dada a complexidade deste assunto, é natural 
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que haja muitas formas de abordá-lo. O nosso objetivo é 
apresentar-lhe diretrizes que, sendo seguidas, ajudá-lo-ão a 
lidar com os problemas da maneira correta - com uma atitude 
que se espelha em Cristo, permitindo que Deus traga as 
respostas!

Após discutirmos os seis passos básicos deste método 
sistemático, nós daremos a oportunidade de aplicá-los a uma 
situação problemática retirada da Bíblia e a outras extraídas do 
contexto atual. À medida que formos discutindo os novos 
problemas nas próximas lições, teremos a oportunidade de 
aplicar estes passos para chegarmos a soluções bíblicas para 
eles. Esperamos desta forma ajudá-lo a fazer uma aplicação 
destes princípios aos problemas reais na sua vida ou na vida de 
pessoas que você queira ajudar.

PASSOS PARA SOLUCIONAR UM PROBLEMA

MÉTODO A
1. Identifique o problema.
 a) Identifique a sua origem.
 b) Procure as causas mais 

profundas
2. Entregue o seu problema ao 

Senhor.
3. Considere todas as soluções 

possíveis, à luz dos ensinamentos 
bíblicos. (use os seus recursos).

4. Pense em todas as consequências 
possíveis para todas as 
alternativas. (Use os seus 
recursos).

5. Escolha uma solução e aja de 
acordo com ela.

6. Avalie os resultados obtidos e faça 
os “ajustes” necessários.

MÉTODO B
(Aplica-se a problemas 
que parecem não ter 
solução imediata).
1. Identifique o 

problema.
2. Entregue-o a Deus.
3. Espere e confie que 

Deus fará tudo 
cooperar para o seu 
bem.



92 Resolvendo os Problemas da Vida

Método A

 1º Passo: Identifique o Problema
Nem todos os problemas são facilmente identificados. 

Alguns são. Suponha que eu estou a precisar de dinheiro, 
tenho vizinhos desagradáveis, ou percebo que minha visão está 
a ficar fraca; são problemas facilmente identificáveis.

Por outro lado, se eu me sinto infeliz e não sei o porquê 
deste sentimento, se tenho problemas para dormir, ou ainda se 
estou à procura de alguma coisa e não sei a razão, talvez seja 
preciso que eu me dedique especificamente à oração e à 
meditação da Palavra, para poder identificar a causa dos meus 
problemas. Talvez até precise de ajuda externa para descobrir 
isso.

a) Primeiramente, é necessário identificar a origem do 
problema. Falamos sobre isso na lição 1. Feito isto, estará mais 
preparado para enfrentá-lo. Quando você definir isso como 
algo que pode efetivamente ser mudado, estará pronto para 
dar o próximo passo.

b) Pode ser que você precise procurar causas mais profundas. 
Suponha, por exemplo, que eu esteja sem dinheiro para fazer 
compras e que o meu próximo pagamento demora alguns dias. 
Provavelmente esta situação aconteceu porque não controlei 
bem o meu dinheiro, gastando-o em coisas desnecessárias. Este 
problema pode ser facilmente resolvido se da próxima vez eu 
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planear melhor os meus gastos. Contudo, se eu começar a 
verificar que os meus gastos essenciais estão a ser sempre 
maiores do que aquilo que o meu salário pode cobrir, então 
preciso encontrar uma maneira de resolver esta situação, 
permanentemente. A causa mais profunda é que eu estou 
sempre a precisar de mais dinheiro do que o que recebo. Neste 
caso, ou terei que aumentar o meu ganho (ordenado) ou 
cortar em algumas despesas.

10 No seu caderno, faça uma lista de perguntas que podem ser 
usadas quando for solucionar um problema. Acrescentará 
mais perguntas ao longo desta seção. Faça uma revisão do 
primeiro passo e tente escrever três ou quatro perguntas 
que o ajudarão a continuar. Depois de fazer isto, verifique a 
resposta que eu sugiro no fim desta lição.

 2° Passo: Entregue o Seu Problema a 
Deus

Deus é muito maior do que qualquer problema que você 
tenha. Levante os olhos caídos olhando na direção dos seus 
problemas, para Aquele que tudo sabe, tudo conhece, a todos 
ama e tem todo o poder - Jesus Cristo. Ele cuida de si (1 Pedro 
5:7). Conte o seu problema a Deus. Fale em voz alta, com as 
suas próprias palavras. Deus sabe qual é o problema, é verdade, 
mas Ele quer que você fale com Ele em oração.

É muito importante ser objetivo na oração. Uma querida 
senhora evangélica que conheço, tem o hábito de apontar os 
seus pedidos de oração e a data em que ela começou a orar por 
cada um deles. Depois, ela regista a data em que foram 
respondidos. Ela diz que a sua fé fortalece-se sempre que ela 
volta aos seus registros e vê o quanto Deus é fiel. Ao fazer isso, 
ela também se lembra de agradecer a Deus as orações 
respondidas.
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Quando você tirar a sua atenção do problema e a colocar 
nas mãos do Senhor, sentirá como se um peso enorme fosse 
retirado dos seus ombros. As preocupações desaparecerão, 
porque você está a confiar em Cristo. O fardo fica para trás, 
pois Ele disse: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28). “lançando sobre 
ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. “ (1 
Pedro 5:7). Este é o verdadeiro significado de compromisso: 
estar disposto a fazer o que tiver de ser feito e ter uma atitude 
de confiança em Deus capaz de expulsar a preocupação e o 
medo.

11 Acrescente a quinta pergunta à sua lista, baseado no 
segundo passo.

  3° Passo: Considere Todas as Soluções
Possíveis

Já discutimos na lição 2 as maneiras de encontrarmos 
soluções. Às vezes, existe mais do que uma solução para um 
mesmo problema. O que você deve fazer é descobrir qual é a 
melhor delas. Para isso, aplique estes passos a cada solução 
possível:

a) Descobrir quais são os princípios bíblicos que se 
aplicam ao problema em questão. As opções que 
contrariam esses princípios deverão ser excluídas.

b) Procurar respostas em todos os locais apropriados 
(corretos). Para isso, use os seus recursos. (Ver Lição 2.)

c) Buscar a vontade de Deus.

12 Agora, acrescente as perguntas 6, 7 e 8 à sua lista, com base 
no terceiro passo. Não se esqueça de dar a sua resposta 
antes de verificar as soluções. Isso vai ajudá-lo a lembrar-se 
do que aprendeu.
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4° Passo: Considere Todas as Possíveis 
Consequências de Todas as Alternativas

Pense nas consequências possíveis para o casal que escolheu 
o divórcio como a solução para os seus problemas. As 
consequências de um lar desfeito afetam não só o marido e a 
esposa mas também os filhos. Soluções erradas podem criar 
problemas mais sérios que os iniciais. Por isso é tão importante 
rejeitar todas as soluções que não encontra nas Escrituras. Use 
os seus recursos para determinar quais consequências poderão 
advir de qualquer decisão que você faça (Veja Lição 2).

13 Baseado no quarto passo, adicione a pergunta 9 à sua lista. 
Leve em consideração na sua decisão tanto os valores eternos 
quanto os valores terrenos imediatos.

 5° Passo: Escolha Uma Solução e Aja 
de Acordo com Ela

Você identificou o seu problema e entregou-o a Deus em 
oração. Estudou atentamente as Escrituras para descobrir o que 
Deus ensina sobre o seu problema ou sobre outros problemas 
relatados. Se foi o caso, e se foi necessário, aconselhou-se com 
um amigo cristão, com o pastor ou com um crente experiente. 
Já fez uso do bom senso, guiado, é claro, pelo Espírito Santo, 
para decidir qual é a vontade de Deus para si nesta situação. 
Agora é hora de agir de acordo com a decisão que escolheu. 
Creia que Deus o ajudará e estará consigo quando der este passo 
para solucionar o seu problema.

 6° Passo: Avalie os Resultados Obtidos 
e Faça os “Ajustes “ Necessários.

Eu incluí este passo porque precisamos avaliar os resultados 
da solução que escolhemos. Às vezes, depois de termos resolvido 
o problema, achamos que não fizemos a melhor escolha - mais 
à frente serão necessários alguns ajustes. Não se desespere se 
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depois de ter agido da forma que você achava que era a melhor, 
depois de ter pedido a direção de Deus para o seu problema, 
você achar que por alguma razão a solução escolhida falhou em 
atingir os resultados desejados. Aprende-se a resolver problemas 
através da experiência. Não é um talento herdado no nascimento. 
Esta é a hora de olhar para dentro de si e ver se você se entregou 
completamente à vontade de Deus e está pronto a segui-Lo 
onde quer que Ele o leve.

14 Para fechar sua lista, acrescente a pergunta 10, com base no 
sexto passo.

Lembre-se também que nem toda a situação complicada 
representa um problema, no sentido de precisar de solução. Se 
é alguma coisa que não pode ser mudada, então é necessário 
fazer um outro tipo de ajuste. Para solucionar problemas 
assim, vamos examinar o Método B.

Método B

 1º Passo: Identifique o Problema
Siga o procedimento descrito no Método A.

 2° Passo: Entregue-o a Deus
Siga o procedimento descrito no Método A.

 3° Passo: Confie que Deus Fará Tudo 
Cooperar Para o Seu Bem

Quando o apóstolo Paulo esteve preso, ele sabia que não 
poderia mudar a situação. Daquela vez, Deus não o tirou de lá 
como havia feito anteriormente no seu ministério (Atos 16). 
Não obstante, Paulo cria que Deus faria tudo cooperar para o 
seu bem. E de fato, o resultado foi que Deus o usou 
maravilhosamente para anunciar o evangelho até mesmo na 
prisão.



97Princípios Cristãos Para Solucionar Problemas

A melhor solução, nestes casos, é aceitar alegremente o que 
não pode ser mudado e permitir que esta situação sirva para o 
seu crescimento - para torná-lo numa pessoa mais amorosa, 
mais compassiva e mais semelhante a Cristo. Lembre-se 
sempre que “ todas as coisas contribuem juntamente, para o 
bem daqueles que amam a Deus “ (Romanos 8:28). Não é 
saudável viver lamentando que as coisas “podiam ter sido 
assim, se ao menos...” É uma perda de tempo viver a pensar 
assim. Seja qual for a situação, você pode confiar que Deus 
fará com que tudo coopere para o seu bem.

15 Para quais dos problemas a seguir você aplicaria melhor o 
método B?
a) Um amigo está profundamente magoado consigo 

porque você contou coisas sobre ele.
b) Você precisa cuidar do seu pai que está doente e idoso e 

não tem como cuidar de si próprio.
c) O seu marido morreu e agora está sozinha.
d) A sua casa está em péssimas condições mas é tudo o que 

tem no momento.
e) O seu filho adolescente saiu de casa e você não sabe 

onde ele está.
f ) Você quer continuar a estudar, mas os seus pais não têm 

condições de ajudá-lo a pagar os estudos.

16 Leia Daniel 1:1-17 e escreva ao lado das questões da sua 
lista o versículo que mostra o que Daniel fez para efetuar 
cada parte da solução, com a ajuda do Senhor. Siga os 
passos que ensinamos. Se não encontrar a resposta para 
alguma pergunta, deixe-a em branco. Adapte as perguntas à 
situação de Daniel. Por exemplo, a pergunta número 1 
seria: “Qual era o problema de Daniel?” Anote as suas 
respostas no seu caderno.
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17 Agora, aplique os dois métodos às circunstâncias descritas 
em Daniel 6:1-28. Qual dos métodos parece ser a solução 
neste caso?
_____________________________________________

regozije-Se e dê graçaS

Objetivo 5 Declarar o princípio que explica o que ajudou o 
apóstolo Paulo a alegrar-se em todas as 
circunstâncias.

O último princípio que o cristão deve pôr em prática ao 
resolver um problema é o de dar glória a Deus. “Regozijai-vos 
sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças; porque esta é a 
vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” (1 
Tessalonicenses 5:16-18). Esteja continuamente a louvar o 
Senhor. Sempre que na sua mente não estiver ocupada com 
negócios, o que é necessário, você deve desenvolver o hábito 
de deixar fluir silenciosamente o louvor a Deus. Esta prática 
simples transformará a sua mente. Louve-O por Sua 
fidelidade, pela Sua presença constante ao seu lado em todos 
os seus problemas.

Faça como Paulo - partilhe com outros as bênçãos 
recebidas! Ele partilhou com os irmãos filipenses, ao escrever-
lhes sobre a fidelidade de Cristo (Filipenses 1:12). Ele não 
queria que eles se sentissem tristes por ele! Com alegria 
afirmou: “4 Fazendo sempre, com alegria, oração por vós, em 
todas as minhas súplicas, 5 Pela vossa cooperação no 
evangelho, desde o primeiro dia até agora. ” (Filipenses 1:4,5).

Partilhou também sobre o que tinha aprendido ao permitir 
que o Senhor resolvesse os seus problemas:

“Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a 
contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei 
também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as 
coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; 
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tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso 
todas as coisas, naquele que me fortalece.” (Filipenses 4:11-13)

18 Que princípio discutido nesta lição explica o que ajudou 
Paulo a permanecer contente e a regozijar-se em toda e 
qualquer situação?

19 Este versículo revela que os valores a que Paulo atribuía 
maior importância eram os:
a) Valores terrenos presentes.
b) Valores eternos.

Quando reconhecemos que Cristo é o Mestre, maior do 
que toda e qualquer outra situação que enfrentamos, que Ele 
importa-se connosco e que está sempre a fazer com que tudo 
coopere para o nosso bem eterno, não há nada que possamos 
fazer a não ser louvá-Lo. Ele é digno do nosso louvor!

Agora estamos prontos para pensar sobre os problemas 
específicos comuns a muitas pessoas e que você também pode 
enfrentar. A próxima unidade que estudaremos tratará de 
problemas de relacionamentos. A nossa oração é que este 
estudo seja de grande ajuda para si.
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Autoavaliação

Neste autoteste descreveremos algumas situações de 
problemas e as suas consequências. Depois vamos dar-lhe a 
oportunidade de aplicar os princípios que vimos nesta lição, 
para ver como eles poderiam ter sido solucionados de uma 
maneira melhor. Quando terminar este teste, confirme as suas 
respostas nas soluções que se encontram no fim do livro.

1 O Raimundo e a Arlene eram os filhos do pastor de uma 
igreja pequena que não tinha muitas condições financeiras. 
O Raimundo sempre desejou ser médico. Quando chegou 
a hora dele entrar para a faculdade, os seus pais resolveram 
usar todo o dinheiro que tinham economizado, para pagar 
os seus estudos na faculdade de Medicina. Com isto, não 
sobrou dinheiro nenhum para pagar os estudos da Arlene. 
Os seus pais esperavam que ela se casasse, e assim não 
precisasse fazer um curso superior. Entretanto, a Arlene 
também queria muito fazer um curso universitário decisão 
dos seus pais deixou –a muito desapontada. E, porque não 
havia como ajudá-la a realizar seu sonho, a Arlene fechou-
se em sentimentos de autopiedade e começou a isolar-se, 
criando o seu próprio mundo, passando horas a lamentar-
se pela decisão dos seus pais. A sua imensa tristeza quase 
chegou a comprometer a sua saúde. Durante muitas 
semanas ela teve que ficar internada no mesmo hospital 
onde o seu irmão trabalhava. O Raimundo era um crente 
muito dedicado. A Arlene também era crente, mas tinha 
sido vencida por aquele problema.
a) Qual era o problema de Arlene?
_____________________________________________

b) Qual a origem deste problema?
_____________________________________________
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c) Como é que a Arlene reagiu a este problema?
_____________________________________________

d) Se ela tivesse seguido os princípios que ensinamos nesta 
lição, que solução teria sido possível para o seu 
problema? Você poderá encontrar mais do que uma 
solução.

_____________________________________________
_____________________________________________

e) Qual versículo dos que lemos descreve a maneira como a 
Arlene deveria ter abordado o problema para encontrar 
uma solução para ele?

_____________________________________________

2 O Jordão era um comerciante cristão que tinha um talho. 
Uma vez ele comprou umas ovelhas do seu amigo Davi, 
que também era crente. O Jordão abateu as ovelhas, mas a 
inspeção de saúde não aprovou que a carne fosse vendida, 
dizendo que esta estava contaminada e ordenando que a 
mesma fosse deitada fora. O Jordão ficou muito zangado e 
foi ter com o Davi e exigir-lhe que lhe devolvesse o 
dinheiro. O Davi não quis devolver o dinheiro e negou que 
as ovelhas estivessem infetadas quando foram vendidas. 
Furioso, o Jordão resolveu processar o Davi. Quando o 
pastor da igreja ficou a saber desta situação, tentou reunir-
se com os dois para discutirem juntos o problema e resolvê-
lo de uma maneira cristã. Ele lembrou ambos de que a 
Bíblia nos exorta a não submetermos as nossas questões a 
juízo perante homens que não temem a Deus (1 Coríntios 
6:1-8). Mas o Jordão recusou-se a ouvi-lo e prosseguiu com 
o processo. Os dois agora não eram mais amigos e há um 
clima de desentendimento na igreja.
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a) Que princípios o Jordão deveria ter seguido para lidar 
com o problema de maneira cristã?

_____________________________________________
_____________________________________________

b) Qual foi o resultado final do seu comportamento?
_____________________________________________

c) Como ele deveria ter agido?
_____________________________________________

d) Aplique os princípios que aprendemos e mostre como 
esta situação poderia ter sido bem resolvida de forma a 
glorificar a Deus. Escreva a resposta no seu caderno.

3 O Jaime e Ester estão casados há dez anos, mas não têm 
filhos. Ambos desejam muito ser pais e já pediram muitas 
vezes ao Senhor que lhes conceda esse pedido. Já 
procuraram ajuda médica, mas não há nada que os médicos 
possam fazer. Entretanto, ofereceram-se para trabalhar com 
as crianças da igreja e Deus tem abençoado o ministério 
deles, de ensiná-las e ganhá-las para o Senhor. As suas vidas 
estão cheias de louvor a Deus.
a) Que método para resolver o problema parece ter sido 

aplicado aqui?
_____________________________________________

b) Use a sua lista e mostre como Jaime e a Ester 
solucionaram o seu problema. Escreva a resposta no seu 
caderno.
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4 Agora, use a sua lista para analisar um problema seu ou de 
alguém que você conheça. Aplique os passos que ensinamos 
e creia que Deus vai ajudá-lo a encontrar a solução correta.
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Respostas às perguntas de estudo

10 As suas perguntas deverão ser semelhantes a estas:
1. Qual é o meu problema?
2. Qual a sua origem?
3. Existe alguma causa “mais profunda” que devo levar em 

consideração?

4 É possível encontrar uma solução definitiva?

1 A sua resposta. Aqui está o que eu responderia:
a) O grande problema neste caso é a desobediência a Deus, 

que inclui a falta de oração e de leitura da Palavra, e a 
falha em separar um dia para o Senhor (frequência à 
igreja).

b) A origem é a natureza pecaminosa.
c) A solução baseada no senso comum seria confessar o 

pecado e obedecer a Deus. Assim, o casal estaria 
preparado espiritualmente para lidar com os problemas 
que surgissem.

11 5. Consultei Deus sobre este problema?

2 Se você respondeu não a qualquer uma destas perguntas, 
sugiro que você dê os passos necessários para corrigir esta 
situação.

12 6. Existe algum princípio bíblico que se aplique a este 
problema? Qual (quais)?
7. Preciso da ajuda de um amigo ou de um conselheiro 

cristão para encontrar a solução?
8. Que solução está de acordo com os princípios bíblicos?

3 a) 2) Acusação.
b) 4) Vingança; 1) Raiva.
c) 3) Ofensa.
d) 1) Raiva.
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13 9. No meu entender, depois de ter seguido todos os passos 
para encontrar a solução, qual será a melhor alternativa 
para mim como crente?

4 b) Egoísmo.
c) Autopiedade.
f ) Amargura.
g) Raiva.

14 10. Estou satisfeito com esta solução ou preciso fazer 
ajustes, mais à frente?

5 Se você respondeu sim para alguma destas questões, é 
preciso que você pense e ore bastante sobre como encontrar 
maneiras adequadas para lidar com os seus problemas. Da 
próxima vez, peça ao Senhor que o ajude a identificar estas 
reações erradas e a evitá-las.

15 Provavelmente você aplicaria o Método B para os 
problemas b, c, d e e. Para as situações a e f, poder-se-ia 
aplicar o Método A.

6 b) no Senhor.

16
Pergunta Respostas

1. Qual era o problema 
de Daniel?

1. Foi determinado que ele 
comesse um tipo de comida 
que o tornaria impuro, de 
acordo com as instruções de 
Deus para o povo hebreu 
(Daniel 1:5,8).

2. Qual a origem desse 
problema?

2. O rei.
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3. Havia alguma causa 
mais profunda?

3. Não.

4. Havia alguma solução 
definitiva possível?

4. Sim.

5. Daniel falou com o 
Senhor sobre este 
assunto?

5. Sim. Isto está implícito nos 
versículos 8, 9 e 17. Deus fez 
com que o cozinheiro-chefe 
fosse solidário com Daniel e 
os seus amigos.

6. Havia algum 
princípio bíblico que 
se aplicava ao 
problema?

6. Sim. Daniel sabia que Deus 
havia dito que certos tipos de 
comida eram considerados 
impuros. (Veja exemplos em 
Levítico 10:9 e no capítulo 
11).

7. Daniel precisou de 
ajuda para encontrar 
a solução?

7. Não. Ele sabia que a comida o 
contaminaria (torná-lo-ia 
impuro perante Deus – v. 8).

8. Que solução estaria de 
acordo com o ensino 
bíblico?

8. Não comer aquela comida.

9. Qual foi a melhor 
solução que Daniel 
escolheu para ele uma 
vez que ele é povo 
escolhido de Deus?

9. Ele escolheu não comer das 
iguarias e optou por fazer um 
teste de dez dias, comendo 
apenas legumes e bebendo 
água (vv 11-13). Pediu que o 
chefe dos eunucos e o 
cozinheiro-chefe o ajudassem, 
e assim, não comeu da comida 
do rei. O teste de dez dias 
resultou e os hebreus 
continuaram a alimentar-se de 
legumes e água (vv. 8, 11-16).
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10. Foi necessário fazer 
ajustes?

10. Não Deus honrou a decisão 
de Daniel, abençoando-o (vv. 
17,20).

7 b) no seu próprio entendimento (naquilo que você pensa 
que sabe).

17 Eu diria que Daniel usou o Método B neste caso: ele 
identificou o problema, entregou-o a Deus e confiou que 
Deus faria tudo cooperar para o seu bem. Não havia como 
obedecer ao rei sem que isto implicasse desobedecer a 
Deus. Ele escolheu os valores eternos e o Senhor honrou a 
sua escolha.

8 a) mostrar-lhe-á o caminho correto no qual você deve 
andar.

18 O princípio de confiar que em qualquer circunstância 
Deus faria com que tudo cooperasse para o seu bem.

9 Porque o seu entendimento é limitado e você pode 
desconhecer a melhor solução e também porque existem 
problemas que só podem ser resolvidos pondo a confiança 
no Senhor pois só Ele pode fazer o impossível.

19 b) valores eternos.







UNIDADE 2:

PROBLEMAS NOS 
RELACIONAMENTOS

Lições
4 Problemas nos Relacionamentos Sociais
5 Problemas na Família 
6 Problemas na Vida de Solteiro 




