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OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
TESTE DA FRUSTRAÇÃO Lição 14  

 Mateus 15:21-28: “...Ele porém, não lhe respondeu palavra...” v.23 

 

E aí benção de DEUS... Graça e paz!! Espero em Deus que todos estejam aprendendo o máximo possível sobre os 

testes da vida. Precisamos sim, identificar estes testes para que possamos tirar notas boas neles, hoje vamos falar 

sobre o teste da frustração. O que é a frustração? Frustração é aquele sentimento que temos quando esperamos tanto 

uma coisa e ela não acontece, ou acontece de forma diferente do que estávamos esperando. Vamos analisar a partir 

deste texto que lemos acima e aprender o que devemos fazer quando a frustração aparece... 

 

No texto que lemos, uma mulher estrangeira estava com sua filha endemoninhada e ela foi buscar solução em Jesus, 

mas a princípio Jesus não respondeu nada para ela, e ela ainda insistiu uma, duas, três vezes até ser atendida. Será que 

nós faríamos o mesmo? Ou será que desistiríamos na primeira tentativa? 

 

O que na verdade podemos perceber é que todos passamos por muitas situações em que nos frustramos, situações em 

que aquilo que queremos que aconteça parece estar demorando uma eternidade para acontecer. As vezes a frustração é 

porque o que temos para fazer é muito difícil ou ninguém nos ajuda, as vezes pode ser porque o dinheiro que estamos 

precisando não entra de jeito nenhum, ou porque as dores e os fardos que temos não aliviam nunca, parece que 

ninguém está ouvindo nossas orações. 

 

Na verdade, o que acontece é que na maioria das vezes, tentamos fazer ou resolver as coisas com nossas próprias 

forças e desejamos que tudo aconteça instantaneamente em vez de esperar no Senhor como nos ensina o Salmo 37:5. 

Quando nos sentimos frustrados, é sinal de que não estamos caminhando na dependência de Deus. Para passarmos no 

teste da frustração precisamos confiar que Deus irá fazer aquilo que somente Ele pode fazer, temos que deixar DEUS 

SER DEUS.  

 

Quero lhe fazer algumas perguntas: “-Você se sente frustrado com seu crescimento espiritual? Você sente que vai 

continuar sendo do mesmo jeito que é hoje? Parece que quanto mais você ora e busca a Deus, pior você fica? Você 

tem tido lutas em áreas de sua personalidade que tem lhe causado problemas?” Em caso afirmativo, talvez você se 

sinta tão frustrado assim porque esteja tentando mudar tudo sozinho em vez de confiar que Deus é quem vai mudar 

isso. O que precisamos, é, com muita sinceridade, tirar esses fardos dos nossos ombros e dizer ao Senhor: “- Senhor, 

não consigo resolver isso, então entrego tudo em tuas mãos.” Com certeza você sentirá alívio e verá muitas coisas 

mudarem, pois você estará usando algo que Deus aprecia muito, a sua fé. 

 

A frustração surge quando tentamos resolver algo cuja solução está completamente fora do nosso alcance. Deus é o 

único que pode fazer as coisas acontecerem em nossas vidas, Ele é o único que pode  dar o que desejamos da nossa 

vida. Ele é o único que pode abrir portas para nós, nossa família, nosso ministério, não adianta eu e você tentarmos 

arrombar essas portas, quanto mais tentarmos, mais elas se fecharão, mas quando confiarmos em Deus, quando menos 

esperarmos elas começarão a se abrir de uma forma milagrosa, a ponto de termos que correr, e correr muito para 

alcançarmos todas que irão se abrir. 

 

É preciso que entendamos que muitas coisas ainda não aconteceram em nossas vidas porque não tivemos ainda nosso 

caráter desenvolvido para receber tais coisas, Deus tem nos preparado dia a dia. É possível que coisas grandes 

cheguem as nossas mãos e vamos ficar sem saber o que fazer com elas ou então colocar nosso coração nestas coisas 

ao invés de colocar o coração somente em Deus.  

 

Deus é o Senhor do tempo e de tudo, então ele sabe a melhor hora, o melhor momento, o melhor jeito de atender 

nossas orações, compete a cada um de nós não ficar com sentimentos de frustração, reclamando ou murmurando, 

quebrando princípios que poderão nos atrapalhar mais ainda a conquistar nossas vitórias. 

 

Quando você se sentir frustrado, ore um pouco mais, peça ao Senhor para lhe falar ao coração o que você deve fazer, 

não saia reclamando de Deus e todo mundo, se isso adiantasse alguma coisa, você já estaria com suas vitórias em suas 

mãos, então acalme-se, faça como a mulher estrangeira do texto de Mateus 15:21, ore mais uma vez, e mais outra, 

daqui a pouco você consegue o sim de Deus. Temos que ser felizes não somente com o sim do Senhor, mas também 

com o silêncio, com o não e com o espere. Quando entendermos isso, o sim vai chegar mais rápido que a gente 

imagina. 


