
FORMAS PRÁTICAS 
PARA LIDAR COM 
SUA DOR  6



Como filhos e filhas de Deus, temos que entender que 
RELACIONAMENTO é algo muito importante para o 

nosso Pai, e vez após vez, o diabo vem tentado romper 
e sujar esses relacionamentos com mentiras e divisões.  

Ele fez isso no Éden, entre marido e mulher, e entre 
Deus e o homem, fez isso no relacionamento entre 

Absalão e Davi (pai e filho), tentou fazer com Pedro e 
Jesus (amigos, discipulador e discípulo).



Gostamos de evitar a dor porque muitos de 
nós nunca recebemos as ferramentas para 

lidar com as dificuldades da vida, para sairmos 
do outro lado do processo curados, inteiros e 

saudáveis!  

Ou pior, nós vemos a dor como um sinal de 
não confiar em Deus… que mentira!



Jesus disse:  
“Bem-aventurados os que choram, 

porque serão consolados” (Mateus 5: 4)



Jesus disse:  
“Bem-aventurados os que choram, 

porque serão consolados” (Mateus 5: 4)

Em outras palavras, o luto é necessário; é o 
processo que leva à integridade! A alegria é um 
fruto do Espírito que habita em nós, portanto 

não é separado dos momentos dolorosos da vida. 



Como filhos de Deus, devemos aprender a 
andar pela dor, não a esconder ou ignorá-
la, para que possamos nos tornar pessoas 

saudáveis e íntegras que vivem vidas 
verdadeiramente alegres.



1) Perdoe aqueles que lhe causaram dor 

O perdão é o primeiro passo para sair da dor, 
mas não o último. O perdão liberta-nos da 
escravidão e liberta-nos para começar a viver 
em paz.  



• Lucas 17:3-4  “Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se 
ele se arrepender, perdoe-lhe. 4 Se pecar contra você 
sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser: 
‘Estou arrependido’, perdoe-lhe”. 

• Mateus 6:14  "Pois se perdoarem as ofensas uns dos 
outros, o Pai celestial também lhes perdoará". 

• Efésios 4.32 "Sejam bondosos e tenham compaixão uns 
dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em 
Cristo".



1) Perdoe aqueles que lhe causaram dor 

• O perdão é um ato da sua vontade, não uma manifestação 
do seu desejo. Em outras palavras, o perdão não precisa 
fazer com que eu e você nos “sintamos bem”.  

• Perdoar alguém não impede você de sentir dor quando 
ela está por perto, e isso não significa que você precisa 
confiar neles. Perdão simplesmente significa que você 
não será mais a pessoa a ser punida pelos sentimentos, 
pelo incômodo



2) Mude a maneira como você pensa 
sobre a dor 

Um dos maiores equívocos que as pessoas 
têm sobre a dor é que o tempo cura. Isso não 
poderia estar mais longe da verdade! Se o 
tempo sarasse, as pessoas na prisão seriam 
as pessoas mais curadas e plenas do mundo.





2) Mude a maneira como você pensa 
sobre a dor 

Não foi o “tempo" que curou Maribel, foi o 
amor de Jesus e o perdão que ela decidiu 
exercer sobre seus pais.



• Tiago 1: 2-4  (Biblia A Mensagem) Amigos, quando lutas 
e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um 
presente especial. Vocês verão como a fé será 
fortalecida e como terão forças para continuar até o 
fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa 
perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver 
plenamente o caráter de vocês.



3) Permita-se chorar 

O processo de luto que leva à integridade tem um 
começo e um fim. Como você faria em um funeral, 
você experimenta pesar quando sabe da perda, mas 
as lágrimas tendem a eliminar sua dor enquanto você 
processa suas memórias e reconta sua história.   

Veja Jesus, na história de Lázaro (João 11.33-44) 
Permita	que	o	processo	de	luto	siga	seu	curso	e	o	leve	à	plenitude.	A	história	de	Lázaro	não	é	somente	sobre	ressureição,	mas	é	também	sobre	aprender	a	processar	a	dor.



4) Examine seus pensamentos conturbados 

Às vezes, durante o processo de sair da dor, você fica tão 
angustiado que seus pensamentos são como crianças 
problemáticas discutindo com seus irmãos.  

O barulho e a confusão podem ser tão dramáticos que é quase 
impossível se concentrar na voz de Deus. Isso muitas vezes faz 
com que você se sinta sozinho e com medo. Em momentos 
como este, é necessário lidar com cada pensamento 
individualmente. Separe seus pensamentos conturbados e 
entreviste-os de forma independente.



4) Examine seus pensamentos conturbados 

Este passo é muitas vezes o mais desafiador porque requer que 
você busque seus problemas de raiz, mas encarar a dor de frente 
é a única maneira de encontrar uma resolução verdadeira. 

2 Coríntios 10:3-5 (NVI-PT) "Pois, embora vivamos como homens, 
não lutamos segundo os padrões humanos. 4 As armas com as 
quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas 
em Deus para destruir fortalezas. 5 Destruímos argumentos e 
toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, 
e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a 
Cristo”.



5) Fortaleça seus lugares quebrados 

Se você passou a vida toda desconectado de outras 
pessoas porque tem medo de ser rejeitado e magoado, 
sugiro que leia um ótimo livro sobre relacionamentos. 
Também será sábio ouvir alguns ensinamentos/
mensagens sobre como comunicar seus sentimentos 

Salmo 68.6 (NVT) "Deus dá uma família aos que vivem 
sós; liberta os presos e os faz prosperar”.



6) Entenda seu ritmo 

Processar a dor é muito parecido com levantar pesos. Se você 
levantar pesos todos os dias, o dia todo, em vez de ficar mais 
forte, você vai quebrar seu corpo até o ponto em que ele não 
pode fazer nada.  

Da mesma forma, se você processar a dor o dia todo, todos os 
dias, você terá o que chamamos de colapso emocional. 
Portanto, é essencial que você conheça seus limites: não 
estenda o processo por mais tempo que deve, mas não resolva 
todos de uma só vez e acabe com seu emocional.



Dói lembrar de uma pessoa… 

Dói lembrar de uma situação… 

Dói pensar que posso reviver um  
erro do passado…



A dor e o medo nos impedem de 
experimentarmos a herança que já temos 

liberada em Cristo Jesus. 

A herança é graça, é um presente e foi 
confiada a nós para que compartilhemos 

em nossos relacionamentos.



•  É possível caminhar pela dor e sair do outro 
lado realmente bem? Sim! 

• É fácil? De jeito nenhum.  

• Vale a pena? Definitivamente, vale a pena 
passar pelo processo para que você possa ser 
livre e entrar totalmente no grande destino da 
sua vida! 


