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ROTEIRO – Base 19/09/2021 
	

O DESCONTENTAMENTO AOS OLHOS DE DEUS 
# Gênesis 15:1-6 # 

 
Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: "Não tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será 
a sua recompensa!" Mas Abrão perguntou: "Ó Soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro 
do que possuo é Eliézer de Damasco?" E acrescentou: "Tu não me deste filho algum! Um servo da minha casa será o 
meu herdeiro!" Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: "Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você 
mesmo será o seu herdeiro". Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que 
pode contá-las". E prosseguiu: "Assim será a sua descendência". Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como 
justiça. (NVI) 
 

PERGUNTAS PARA FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
 

INTRODUÇÃO: 
§ Na sua vida, na família ou sociedade, o que tem gerado descontentamento ou 

insatisfação? Comente! 
 
I. DESCONTENTAMENTO NÃO SANTO 

§ Como você se sente/sentiu quando é/foi repreendido? (por seus pais, líderes, por Deus) 
§ O que este sentimento gerou em você? 
§ Em que momentos da sua vida a sua resposta diante da repreensão foi semelhante 

à de Caim? 
 

II. DESCONTENTAMENTO NÃO SANTO COM APARÊNCIA DE SANTO 
§ Você já teve convicções que te levaram a atitudes extremas, e posteriormente 

descobriu que era um equívoco? Como foi isso? 
 
III. DESCONTENTAMENTO SANTO 

§ Você identifica na sua história momentos em que uma repreensão gerou frutos 
para a glória de Deus? Como foi isso?  

 
CONCLUSÃO: 

§ Qual tem sido a sua postura diante da iniquidade que tem permeado a sociedade? 
 

  



	

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
	

Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	

Esboço do sermão: 
	

O DESCONTENTAMENTO AOS OLHOS DE DEUS 
# Gênesis 15:1-6 # 

 
Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: "Não tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será 
a sua recompensa!" Mas Abrão perguntou: "Ó Soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro 
do que possuo é Eliézer de Damasco?" E acrescentou: "Tu não me deste filho algum! Um servo da minha casa será o 
meu herdeiro!" Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: "Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você 
mesmo será o seu herdeiro". Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que 
pode contá-las". E prosseguiu: "Assim será a sua descendência". Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como 
justiça.  (NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 
• Deus havia chamado Abrão e lhe feito promessas dizendo que saísse de sua terra e do meio 

de sua parentela. (Gênesis 12) 
• Então, quando Abrão demonstrou descontentamento por ainda não ter filhos, Deus anima 

Abrão e confirma a promessa sobre sua vida. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. 
(Gênesis 15) 

• Aprendemos que existe um tipo de descontentamento ou insatisfação que pode agradar a 
Deus. Isso vai depender da situação e de como esse descontentamento acontece. 

• Abrão tinha intimidade com o Senhor, e por isso teve a convicção de que receberia o que Ele 
prometeu. 

• A promessa de Deus para nossas vidas veio por meio de Jesus Cristo, então fomos redimidos.  
• Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nossos descontentamentos devem ser santos 

para alcançarmos o coração de Deus, e podermos multiplicar, conforme é a vontade dEle. 
• Como Igreja, devemos nos posicionar com um descontentamento santo, não aceitando o 

marasmo e as influências do mundo, que podem influenciar negativamente o crescimento.  
 

Para nosso aprendizado e aplicação prática de algumas situações que podem ocorrer em 
nossas vidas, adiante vamos descrever alguns tipos de descontentamento. 
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I. DESCONTENTAMENTO NÃO SANTO 
• Deus não atentou para a oferta de Caim. Diz a Palavra que Caim irou-se fortemente por 

isso. (Gênesis 4) 
• Deus disse: “[...] o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo" (Gênesis 

4:7). Caim, porém, não dominou o seu pecado de ira e inveja, então esse sentimento gerou 
morte, ou seja, descontentamento com a repreensão.  

• Precisamos vencer esses inimigos: descontentamentos, insatisfações ou sentimentos não 
santos que, por vezes, batem à porta de nossos corações! 

• Podemos ser fortalecidos por Cristo, que em sua humanidade não cometeu pecado. Ele é 
o modelo a ser seguido; Ele se compadece das nossas fraquezas e limitações.  

Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, 
apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não 
possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de 
tentação, porém, sem pecado. (Hebreus 4:14-15) 

• Na sequência, este texto da carta aos Hebreus ainda nos adverte que se nos achegarmos 
com confiança ao trono da graça, alcançaremos a misericórdia divina, acharemos graça e 
seremos ajudados em tempo oportuno. 

Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia 
e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. (Hebreus 4:16) 

• Em momentos de descontentamento ou insatisfação que não nos fazem bem, devemos 
orar ao Senhor e buscar o socorro dEle. Ele é o nosso Sumo Sacerdote! 

 
II. DESCONTENTAMENTO NÃO SANTO COM APARÊNCIA DE SANTO 
• Pessoas que defendem algumas causas com muito empenho e determinação, podem ser 

definidas como “pessoas arrojadas”. 
• Veja alguns significados para a palavra “arrojado” no dicionário: audacioso; arriscado, que 

expressa perigo; impetuoso, que age pelo impulso do presente. 
• Por vezes pessoas arrojadas podem agir mal no impulso de seus descontentamentos ou 

insatisfações. 
• Saulo participou consentindo na morte de Estêvão, acreditando que estava fazendo algo 

nobre ao perseguir a igreja do Senhor Jesus. 
E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estêvão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição 
contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de 
Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estêvão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por 
sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. 
(Atos 8:1-3) 

• Ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrando 
em prisões. Naquela ocasião ele estava determinado em parar os cristãos. 

• Saulo foi tremendamente arrojado em seus atos contra a igreja, até o dia em que indo para 
Damasco, encontrou o próprio Senhor Jesus (Atos 9), e então se converteu de seus maus 
caminhos. 

• Precisamos ter cuidado com as nossas convicções. Nossos descontentamentos são 
realmente santos? O que estamos fazendo realmente é o que Deus deseja e espera de 
nossas vidas? 
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• Nossos descontentamentos e insatisfações precisam passar pelo crivo da Palavra do Senhor 
e do propósito dEle! Porque se não analisarmos e não buscarmos o discernimento de Deus, 
poderemos cair em erros como os de Saulo. 

 
III. DESCONTENTAMENTO SANTO 
• No texto base desta mensagem, encontramos Abrão descontente com a situação de ainda 

não ter filhos, apesar de ter recebido uma promessa do Senhor. 
• Ao final, Abrão entendeu que deveria continuar crendo e esperando no Senhor, por isso foi 

justificado, através de sua fé. Da mesma forma, precisamos agir com fidelidade a Deus, 
independente das circunstâncias em que estivermos. 

• Ana também agiu com descontentamento santo (1Samuel 1). O texto, relata sua grande 
tristeza por não ter filhos, e ainda era provocada por sua rival, Penina. 

• Ana chorou e buscou a Deus. Demonstrou ao seu Criador sua insatisfação com amarguras 
e lágrimas abundantes.   

“e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor.” (1 Samuel 1:10) 
• Posteriormente Ana recebeu a bênção de Deus tornando-se a mãe de Samuel, o maior juiz 

de Israel e teve mais cinco filhos. O seu descontentamento realizou, multiplicou o seu 
potencial e ainda colaborou com uma nação inteira. 

• Individualmente, como famílias e como igreja também precisamos chorar e buscar a Deus 
abundantemente. Eu, você e nossas famílias devemos tomar posse das promessas do 
Senhor! Um descontentamento santo pode produzir uma grande multiplicação! 

• Sem medo e incredulidade, não aceitando as afrontas dos nossos inimigos. Precisamos 
multiplicar, produzir e potencializar nossos dons a fim de servir ao próximo de alguma 
forma. 

• Precisamos demonstrar nosso descontentamento à cidade de Curitiba. Não aceitar que o 
pecado prevaleça aqui! Deus quer que avancemos e multipliquemos nesta terra! 

• Cristo é a nossa força e alegria. A pregação do Evangelho permanecerá sendo a nossa 
prioridade como igreja! 

 
CONCLUSÃO: 
• Nestes tempos difíceis que vivemos em nosso país e no mundo, Deus conta com cada um 

de nós para alcançar aqueles que estão perdidos ao nosso redor. 
• É dentro de mim e de você que se inicia essa obra multiplicadora. Nossa maturidade 

espiritual torna-se de elevada importância neste tempo. 
• Você está descontente com alguma coisa? Se o seu descontentamento for santo, então vá 

em frente com determinação em servir ao Senhor por onde quer que passar. 
• Deus está procurando pessoas com este desejo, e quer usá-las em uma GRANDE 

MULTIPLICAÇÃO! 
• Líderes de Células e irmãos em Cristo, concluo com as palavras de Bill Hybels, autor do livro 

“Descontentamento Santo, frustações que impulsionam a vida”: “Se continuar vivo depois de 
ter lido estas linhas, Deus tem algumas boas tarefas nas quais você pode se envolver. Se pular fora, 
amigo, perderá a oportunidade mais importante de sua existência terrena — a oportunidade de ser 
uma força irrefreável para o bem deste mundo.” 

 

Sem. Sandro Duarte 


