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ABRIL – No. 464 
 

PEQUENOS PROBLEMAS,  
GRANDES DIFICULDADES 

“Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas,  
pois as nossas vinhas estão floridas” Cantares 2.15 

 
SENTIR 
 
 Como reagimos diante de um problema que, aos nossos olhos, 
parece pequeno? 
 
APRENDER 

 
 Um dos riscos que enfrentamos na caminhada cristã são as 
pequenas concessões. É como permitir a presença de pequenas raposas 
no meio da plantação. Ao longo da vida, e muitas vezes sem perceber, 
vamos admitindo deslizes que, no final, nos levarão ao acúmulo. Acúmulo 
de que? De problemas pequenos que vão ficando um em cima do outro. 
 
 Por que os pequenos problemas podem nos destruir? 
  
1- Porque eles são lentos e ninguém se incomoda com problemas lentos. 
A questão dos pequenos problemas é que eles tendem a se arrastar por 
anos. Não cuidamos dos pequenos problemas da nossa vida porque eles 
não nos importunam, não incomodam. Ninguém cuida de coisas que não 
sente. 
  
2- Porque se engana quem pensa ser maior do que os problemas. 
Muitos dizem: “Problema pequeno a gente resolve, problema mesmo são 
os grandes”. Este é um sentimento de onipotência. Pensamos que somos 
inteligentes, capazes e éticos o suficiente para resolver os problemas 
pequenos. 
  

Cuidado com a arrogância! Você não “se garante” coisa nenhuma. 
Caminhe em humildade e seja mais cuidadoso com os seus processos (Pv 
16.18). 
 
 A gente se engana dizendo que só cai com grandes pecados. A 
somatória de pequenas dificuldades que nunca acertamos na vida, um dia 
vai estourar e nos levar à ruina. 
 
REFLETIR 
 
 Será que há coisas pequenas em nossa vida que precisam ser 
resolvidas? Será que temos “raposas” roubando a nossa vida cristã? Não é 
preciso fazer uma lista, mas é preciso humildemente decidir enfrentá-los, 
com a ajuda de Deus e dos nossos irmãos. 
  
 Limpar o terreno dos pequenos problemas que se avolumam dentro 
de nós é deixar que as pequenas virtudes germinem e produzam o fruto do 
Espírito: “amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade” (Gl 5.22). 
 
APLICAR 
 
 Você identifica pequenos problemas ou questões na vida que você 
tem deixado para resolver depois?  
 O que você pretende fazer para resolver essas situações? Que 
atitudes práticas você pode tomar hoje para que isso aconteça? 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 
ENCONTRO VIDA VITORIOSA � 

Jrs, Adolescentes, Jovens e Adultos 
 
Neste semestre em um novo formato - Será feito aqui na CGSede: 
 

• MULHERES: 17 a 19/05 (qui a sáb - noite) 
• HOMENS: 24 a 26/05 (qui a sáb - noite) 
• JOVENS: 19 e 26/05 (2 sab - manhã) 
• JRS E ADOLESCENTES: 19 e 26/05 (2 sab - tarde) 

 

Publico alvo: 
• Para quem vai se batizar:  
• Para pessoas de outros ministérios que serão recebidos por transferência  
• Membros da CGSede que ainda não fizeram o encontro 
 
Inscrições no Balcão de Informações nos cultos de domingo,  

e na Secretaria em horário comercial. 



 


