
O CONFORTO 
DEVE CAIR 

parte 2



Onde você estava no dia  
8 de julho de 2014 

terça-feira  
à tarde?



7 a 1 



Confortáveis em nossas casas

vendo outros numa situação  
bem desconfortável…



Pode ser assim também na igreja…
• Confortavelmente adoramos quem suportou o desconforto da 

rejeição, da traição e da cruz; 

• Celebramos um salvador que viveu uma vida desconfortável, dentro do 
conforto de nossas casas e prédios; 

• Confortavelmente assistimos ao culto pela internet de casa, afinal 
estamos cansados para ir até o prédio da igreja; 

• Confortavelmente esperamos que alguém pergunte se estamos bem, 
ao invés de nos interessarmos por aqueles que não conhecem a Cristo.



16 Então lhes contou uma parábola: “Um homem rico tinha uma 
propriedade fértil que produziu boas colheitas.  

17 Pensou consigo: ‘O que devo fazer? Não tenho espaço para 
toda a minha colheita’. 18 Por fim, disse: ‘Já sei! Vou derrubar os 
celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente 
para todo o meu trigo e meus outros bens.  

19 Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente 
para muitos anos. Agora descanse! Coma, beba e alegre-se!’. 

20 “Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Você morrerá esta noite. E, então, 
quem ficará com o fruto do seu trabalho?’. 21 “Sim, é loucura 
acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus”. 

Lucas 12:16-21 (NVT) 



Conforto é bom… 
• Segurança financeira 

• Casa própria, aposentadoria 

• Plano de saúde 

• Dinheiro aplicado  

• Tempo livre 

• Férias a cada 6 meses 

• Célula legal nas quintas 

• Culto legal aos domingos (online!) 

• Deus fazendo tudo o que peço 

• Vida organizada 

• Tudo correndo como planejamos  

• Tudo dando certo no ministério 

• Reconhecimento das pessoas 

• Churrasco com os amigos nos fins de 
semana (e no meio da semana…) 

• Ah… como Deus é bom… 



O problema surge quando o 
desejo de SEGURANÇA se 

torna mais importante do que  
a MISSÃO que o SENHOR tem 

para nossas vidas.



O gigante do conforto nos faz 
perder o MELHOR de Deus  

porque nos ACOMODAMOS 
com o BOM.





Jesus vai empurrar você do ninho!
• NOSSA MISSÃO NÃO É  ter uma vida…  

• Sem stress 

• Sem dores 

• Sem dificuldades ou tribulações 

• Sem lutas, sem oposição 

• Sem frustração 



Jesus vai empurrar você do ninho!

• É preciso FÉ para voar. 

• É preciso FÉ para viver fora do ninho. 

• Não precisamos aprender como se voa antes de saltarmos do 
ninho. Aprendemos quando saltamos do ninho.  

• Você foi criado para VOAR CADA VEZ MAIS ALTO e DE 
FRENTE PARA A TEMPESTADE.



O gigante do conforto se instala 
em nossas emoções e vontades. 

Nosso foco passa a ser o que 
nos faz sentir melhor, nos 

agrada, e não nos confronta. 



O CONFORTO E A 
OBEDIÊNCIA 

FREQUENTEMENTE 
ESTÃO EM CONFLITO



40 dias de conforto

Durante quarenta dias, pela manhã e à 
tarde, o guerreiro filisteu se apresentava 
diante do exército israelita e o desafiava. 

1 Samuel 17:16 (NVT)



Não aceitamos o desafio de caminhar em fé 
com Deus, quando Ele nos chama para algo 

novo.  

Queremos que tudo esteja no lugar em nossa 
vida antes de responder ao chamado Dele. 

Mas precisamos simplesmente OUVIR e 
OBEDECER.



Eu sou o Deus todo-poderoso, que pode trazer salvação 
hoje.  Eu preciso de trabalhadores para cumprir meu 
propósito nesta terra. 

Saia do seu conforto, pela fé, e faça o que eu pedir a 
você!  

Você não precisa ser forte, EU SOU FORTE.  
Você vai no PODER DO MEU NOME.  

A VITÓRIA VEM PELO MEU PODER E PELA MINHA MÃO. 
Você terá GRANDE ALEGRIA e RECOMPENSA. 



O CONFORTO  
DEVE 
CAIR



1 - A fé prospera no desconforto

• Hebreus 11 - o hall da fama: os heróis da fé — onde estava o 
conforto? 

            A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova  
                            das coisas que não vemos - Hb 11:1 

• Gal 2:19-20 - Cristo vive em mim 

• Rm 6:8 — morremos e ressuscitamos com Cristo 



Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a 
vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão 
destruídos, e vocês serão salvos.  

Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer 
em Cristo, mas também de sofrer por ele.  

Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as 
dificuldades que enfrentei no passado e sabem que 
elas ainda não terminaram. 

Filipenses 1:28-30 (NVT)



2 - Glorificar a Jesus é o objetivo 
da nossa vida

Se a nossa única motivação para derrubar um gigante é a 
nossa liberdade, então não temos toda a motivação 
necessária. A glória de Deus também é a motivação para 
que sejamos vitoriosos sobre os gigantes de nossa vida. 

Giglio, Louie. Golias Deve Cair . CPAD



Não sejam egoístas, nem tentem impressionar 
ninguém. Sejam humildes e considerem os outros 
mais importantes que vocês.  

Não procurem apenas os próprios interesses, mas 
preocupem-se também com os interesses alheios. 

Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo 
Jesus. —  

Filipenses 2:3-5 (NVT)



3 - A vida é curta

Deus nos diz: “A batalha já está ganha. Eu quero que 
você ande comigo agora mesmo, hoje. Não demore.  
A vida é curta. Não desperdice os seus dias”. 

Giglio, Louie. Golias Deve Cair . CPAD.



A vida é curta, mas Deus é grande!

24 Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas 
um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer.  

25 O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça 
para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar 
um prêmio eterno.  

26 Por isso não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. 

1 Coríntios 9:24-26 (NVT)



Será que, lá na eternidade, quando 
nos encontrarmos com Jesus, não 

vamos nos arrepender  de ter vivido 
seguros demais, confortáveis demais, 

gulosos demais, ansiosos demais, 
preocupados demais, tristes demais e 

cegos demais?



Uma nação inteira 
foi libertada pela 

fé de uma pessoa!



Deus realizará seus planos, de um 
jeito ou de outro. Mas ele está 

convidando você para participar. 

Nem sempre será confortável ou 
fácil, mas Ele sempre estará com 

você!



A fé e coragem 
de Davi se 

baseava num 
relacionamento 

íntimo com 
Deus Pai.



Viver para Cristo 
implica em morrer 

para si mesmo.  

Isso não é 
confortável.



A vida é curta, mas Deus é 
grande.  

Como será minha vida de 
hoje em diante?


