
Podemos observar a dificuldade de viver bem nos 

dias de hoje, já que a sociedade tem sido marcada mais 

pela dor do que pelas conquistas, estamos falando da 

violência desenfreada, da corrupção, do descaso, da 

discrepância social, do preconceito, da intolerância e de 

tantos outros atributos que não caberiam nestas linhas.

Essa forma violenta de viver tem trazido muitas 

dores físicas e muitas dores emocionais ao ser humano, 

já que Deus crio o homem para ter uma vida abastada 

e sem dor, mas o pecado mudou muito as coisas nesta 

terra, o que fez com que toda a humanidade sentisse o 

peso da desobediência a Deus.

Diante disso, podemos ver e analisar que nossa 

vida está mais embasada em imprevistos do que 

no que planejamos, e isso acontece desde as coisas 

mais simples até aquela que nos traz dor intensa, por 

exemplo:

Perder a pessoa que ama ou que conhece, o carro 

que quebra bem no dia da viagem em família, a chuva 

inesperada no dia piscina, ficar doente bem no dia da 

formatura, quantos imprevistos nos reserva durante 

toda nossa vida.

O mais interessante é que os imprevistos 

sempre vem cobertos com uma manta de tristeza e 

preocupações, já que coisas boas não tratamos como 

imprevistos, pois sempre estamos esperando que 

coisas boas aconteçam na nossa vida.

Mas como aceitar imprevistos traumáticos e superá-los?

1º -  Manter o controle – é muito importante não se 

descontrolar diante de um imprevisto, pois essa atitude 

poderá piorar a situação.

2º - Compreender o contexto da situação – Tentar 
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entender o que está acontecendo e criar uma lógica da 

situação, colabora para uma recuperação emocional e 

responde alguns questionamentos intrapessoal.

3º - Focar naquilo que é reforçador – Olhar para 

aquilo que traz esperança é muito importante quando 

passamos por imprevistos traumáticos, se focarmos 

somente no problema, limitamos nossa visão quanto as 

possibilidades que se apresentam para nos auxiliar.

4º - Buscar uma estratégia de enfrentamento 

da situação – Fugir do problema, não resolve, pelo 

contrário, quanto mais fugimos maior é o problema, 

por isso é necessário o enfrentamento dos problemas, 

pois enfrentando tais situações, estabilizamos o 

problema e criamos estratégias para minimizá-los.

5º - Buscar respostas e transformá-las em 

experiência – Diante de imprevistos traumáticos, buscar 

entender os porquês da situação é muito importante, 

pois dará as respostas concedidas se transformam em 

experiência e contribuirá com pessoas que passarão por 

situações semelhantes.

E o mais importante:

6º - Buscar conhecer a Deus – Muitas vezes situações 

inesperadas podem até parecer ruins e sem soluções, 

porém, esses traumas podem nos levar a busca e 

conhecimento de Deus, fazendo com que uma situação 

extremamente ruim nos leve ao maior benefício que 

um homem pode receber na vida, Jesus.

7º - Adorar a Deus em todo tempo – Não importa 

a situação que vivenciamos, ter sempre Deus como 

centro e reconhece-lo como Senhor, faz com que 

os problemas se tornem menores e a esperança da 

eternidade ao lado dele cada vez mais real.

ADORANDO EM TODO TEMPO

ADORAÇÃO, UM LUGAR DE REFÚGIO

PÁGINA  1


