
 
Roteiro para as células a partir de 22 de setembro  de 2019 

 
Tema:      A tristeza segundo Deus e a  que vem do mundo – II Co 7:10 

                                                                                

 

Introdução: A tristeza segundo Deus é algo que Ele permite com um propósito. 

 

O propósito disso é que mudemos em algo - (arrependimento). 

- Corremos o risco de estar vivendo iludidos e fora do propósito; uma condição 

favorável para não desejarmos mudanças. 

- Deus consegue ver lá frente e como Ele nos ama, quer o nosso bem, deseja nos 

proteger, Ele se apresenta para mudar algo em nós. 

 

Só Deus consegue mudar o nosso comportamento. 

- Essa mudança poderá acontecer pela nossa rendição a autoridade da Sua Palavra. 

- Entretanto, diante do nosso endurecimento, Ele poderá lançar mão da:  

“Tristeza segundo Deus”. 

- Deus sempre agirá assim, no objetivo de nos livrar do fracasso. 

- A tristeza segundo Deus, tem prazo de validade e esse tempo dependerá da resposta 

que dermos ao Seu tratamento. 

 

Esta tristeza é aquela que melhora o nosso coração – [Ec 7:3]. 

- Em função do bom resultado da tristeza segundo Deus, ninguém se arrepende dela no 

final, conforme afirma o nosso texto básico. 

- Hoje eu sou grato, pelo fato do meu pai ter me corrigido de forma enérgica, embora ali 

eu ficasse muito triste. 

 

E quando a tristeza não é de Deus? 

- Esta é tristeza do mundo; o diabo é o “príncipe deste mundo”. 

- Se aquela não gera lamento no final, esta sim. 

- Quantas pessoas que por não conseguirem administrar a tristeza, que o inferno envia, 

terminam vivendo um fracasso. 

- Quantos que sob as pressões do inferno, não suportam, se desesperam, se deprimem e 

até se suicidam, pois esta tristeza opera a morte - (II Co 7:10). 

 

Exemplo de comportamentos que geram tristezas e sofrimentos: 

a) - Amar o dinheiro – I Tm 6:10, 

b) - Viver envolvido com a impureza sexual - Pv 5:3-11. 



- Toda colheita vem depois; depois virá o problema, a tristeza, a dor e quantos que estão 

amadurecendo na idade iniciando um processo de colheita tão doloroso. 

- A velhice para muitos poderá durar muito tempo.  

- Por isso, a Bíblia adverte: “Lembra-te do Teu criador, antes que venham os mus dias”. 

 

Conclusão: Mas, o grande propósito de Deus para nós é a alegria. 

- Quando os anjos anunciaram que Jesus o salvador tinha nascido em Belém, eles 

disseram: “Eis que vos trazemos novas de grandes alegrias que será para todo o povo”. 

- O reino de Deus é alegria – [Rm 14:17]. 

 

Textos Bíblicos 
 

 

II Coríntios 7:10 

Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém 

se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte. 

  

I Timóteo 6:10 

Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se 

desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 

 

Provérbios 5:3-11 

3  Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais 

suave do que o azeite. 
4  Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. 

5  Os seus pés descem para a morte; os seus passos estão impregnados do inferno. 

6  Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes: jamais os 

conhecerás. 

7  Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. 

8  Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa; 

9  Para que não dês a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida; 

10  Para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar 

em casa alheia; 

11  E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. 

 

 

 


