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Andando sobre as circunstancias 

Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei 

ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha;  

- Mateus 7:24 

Esta semana iniciamos um novo devocional, vamos entender um pouco mais sobre 

a importância de nunca pararmos em meio as circunstâncias da vida e como 

podemos nos manter sempre inabaláveis, constantes e abundantes na obra do 

SENHOR.  

1. Um mundo de aflições 

 

 João 16:33 – No mundo tereis aflições, mas tende bom animo porque eu 

venci o mundo; 

 

Jesus Nosso SENHOR, reconhece e nos alerta sobre as aflições deste mundo que 

são produzidos pelo pecado, entretanto, Ele nos conforta na confiança de que sua 

Vitória na Cruz nos proporciona vida, paz e a certeza de que não estamos sozinhos 

nesta longa estrada até a eternidade. Com a vinda do Espírito Santo, podemos ter 

um novo poder de resignação e coragem para enfrentar o inimigo, as aflições e os 

problemas.  

   

 Mateus 24:21 – Porque haverá uma grande tribulação como nunca houve 

desde o começo do mundo; 

 

De fato, para o mundo que não aceitar o governo do Reino dos Céus, está preparado 

uma grande tribulação, que tem como propósito dar a última chance para que se 

arrependam, entretanto, veja, não sabemos qual dia e hora irá acontecer, então de 

forma tipificativa, as tribulações do tempo presente, são lembretes para nos 

mantermos firmes em uma vida que agrada ao SENHOR.  

 



Guia de Estudo para os NEF’s – MD4 – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

IMPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

 Romanos 8:36 – Por amor de te somos entregues a morte todos os dias. 

Somos considerados como ovelhas mudas que caminham para o 

matadouro; 

 

A vida do discípulo não é fácil neste mundo, ao ponto de o Ap. Paulo comparar 

nossa identificação com Jesus como um sacrifício, haja vista que, o padrão do Reino 

contradiz os padrões deste mundo. 

 

 Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como 

sábios, remindo o tempo; porquanto, Os dias são maus - Efésios 5:15,16  

 

Remindo o tempo implica em ter uma vida marcada por santidade, por atos de 

misericórdia e por palavras ajudadoras. O que torna isso ainda mais urgente é o 

caráter maus dos dias em que vivemos. A expressão nos faz lembrar que o Espírito 

Santo de D’us não agirá para sempre no homem aqui nesta terra. O dia da Graça 

vai se findar. Depressa as oportunidades para adorar, testemunhar e servir vão se 

acabar para sempre. Que possamos aproveita bem cada dia, cada horas e cada 

minutos, pense nisso! 

 

Explique baseado nos versículos comentados, como vencer um mundo onde a 

aflição faz parte dele? 

 

2. Jesus predisse que a cada dia viveríamos circunstâncias diversas e adversas,  

 Mateus 6:34 Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de 

amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mau. 

 

Jesus nos ensina que o mundo é mau, onde cada situação pode nos levar a 

profundas ansiedades ao ponto de até cambalearmos na fé, porém, Ele nos revela 

que quando aprendemos a olhar para Ele com convicção e obediência, não 

ficaremos ansiosos nem inquietos.  

 

Explique como devemos enfrentar neste mundo as aflições? 
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3. O que são as Circunstâncias? 

 

3.1. Definição – São situações surgidas no dia a dia que muitas vezes 

perturbam o nosso viver. Particularidade ou condição que caracteriza e/ou 

acompanha um fato, uma situação ou um evento; caso, acidente. 

 

3.2. As características das Circunstâncias: 

 

3.2.1. Temporais - Breves, longas e permanentes; 

3.2.2. Qualidades – Agradáveis e desagradáveis; 

3.2.3. Intensidade – Leves, moderadas, profundas e severas. 

 

3.3. Consequências das circunstâncias:  

 

3.3.1. Criam transtornos do comportamento (Bipolar, Ansiedade, 

Compulsividade); 

3.3.2. Criam problemas de relacionamento (Mágoas, ressentimentos e etc.); 

3.3.3. Afetam o crescimento individual (Maturidade, Disciplina); 

3.3.4. Podem levar a morte (Depressão, drogas, vícios, suicídos) 

 

3.4. Origem das circunstâncias:  

 

3.4.1. Internas (No coração, na família, na Igreja etc...); 

3.4.2. Externas (Pandemias, notícias de pânico, crises, fake News, etc..); 

3.4.3. Espirituais (Pecados, vícios, conflitos, doutrinas falsas etc...; 

 

3.5. O Diabo pode criar determinadas circunstâncias para nos afastar de 

D’us e nos destruir. 

 

Baseado neste tópico, responda:  

1-O que são circunstâncias? Dê exemplo de uma circunstância em sua vida ruim e boa. 

2-Quais as possíveis consequências das circunstâncias? Cite um exemplo que sua via.  
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4. As prisões causadas pelas circunstâncias  

 

Prisão: lugar onde se encerram as pessoas condenadas, meter alguém numa prisão. 

 

Apocalipse 2:10 Eis que o Diabo lançará alguns de vós na prisão para serdes tentado. 

 

 Prisão do medo – O medo é um Sentimento de inquietação perante eventual 

perigo. Exemplo: ter medo do escuro, de andar de avião, etc... 

“A coragem conduz às estrelas, e o medo à morte”. — Séneca 

 

 Prisão da insegurança - Estado de falta de proteção. Exemplo: insegurança 

nas estradas, em um casamento, dúvidas e etc. 

 

 Prisão da incerteza - Ato de estar na dúvida: viver na incerteza. 

 

 Prisão dos sentimentos de inferioridade - Qualidade de se achar inferior a 

todos e não acreditar em seu potencial. 

 

 Prisão da mania de perseguição – Achar que existe uma conspiração de 

todos contra si. Ver maldade em todos e desenvolver um sentimento de 

vitimismo e autocomiseração, pena de si mesma... 

 

 Prisão das fraquezas – Falta de coragem para enfrentar as circunstâncias.  

 

 Prisão da tristeza - Estado de quem se sente infeliz. Tirar os olhos de Jesus e 

de seus ensinos, produz profunda tristeza e prisão pelas circunstâncias. 

 

Qual a prisão você se encontra hoje que impede você viver o melhor do 

SENHOR em sua vida? 
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Ilustração – Vencendo os problemas 

Certo dia, num mosteiro, com a morte do guardião, foi preciso encontrar um 
substituto. Convocou-se, então, uma reunião de todos os discípulos para descobrir 
quem seria o novo sentinela. O mestre, com muita tranquilidade, falou:- Assumirá o 
posto aquele que primeiro conseguir resolver o problema que eu vou apresentar. 

Então ele colocou uma mesinha no centro da enorme sala e, em cima dela, um 
valioso vaso de porcelana. - Eis aí o problema – disse ele! 

Todos ficaram olhando o vaso belíssimo, tentando adivinhar qual era o problema 
com aquele vaso. Nesse instante, um dos discípulos pegou um porrete e, para 
espanto dos demais, destruiu tudo, o vaso e a mesinha de centro. Depois voltou para 
seu lugar. 

Imediatamente o mestre disse:- Senhores, já temos um novo guardião. 

– Por que ele foi escolhido, mestre? Indagaram os demais. 

– Porque ele eliminou o problema. Não importa o quão caro, bonito ou inocente ele 
aparente ser, se é um problema, precisa ser eliminado. 

Existem coisas que, aos nossos olhos, são inofensivas, mas que são problemas que 
precisam ser eliminados. Precisamos ter coragem para eliminar os problemas que 
nos afastam de Deus por mais que pareçam inofensivos. Andar sobre as 
circunstâncias requer enfrentar as dificuldades e problemas, analisando e agindo, 
deste modo, Paz em meio as circunstâncias não é ausência de problemas, e sim a 
habilidade de administra-los, seja na vida espiritual, ministerial, familiar e ou 
profissional.   

(Fonte: https://www.esbocandoideias.com/2011/06/serie-esbocos-e-ilustracoes-
o.html) 

 

Comente sobre essa ilustração associando como tema do devocional, 
Andando sobre as circunstâncias.   

 

 

 

 

 

 


