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Vida Vitoriosa 
 

15 – Transformados pela Provação 
 

“...pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos 
estão produzindo para nós uma glória eterna que 
pesa mais do que todos eles” – 2 Co 4:17 (NVI) 

 

Introdução 
 

“É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade” são palavras de Madame Guyon, serva 
de Deus que viveu no século XVII – e que experimentou uma vida de intenso sofrimento e 
adversidades. Deus tem um propósito por trás de cada problema que enfrentamos. Jesus nos 
alertou dizendo que no mundo passaríamos por problemas e aflições – João 16:33. Além do 
Mestre, o apóstolo Pedro nos assegura de que problemas são absolutamente normais: “Amados, 
não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se 
alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo” – 1 Pedro 4:12.  
 

Deus utiliza os problemas para nos conduzir para mais perto de Si. O salmista Davi, que também 
vivenciou problemas e tribulações, afirma: “O Senhor está perto dos que têm o coração 
quebrantado e salva os de espírito abatido” – Sl 34:18. Suas mais íntimas e profundas 
experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios — quando seu 
coração estiver partido, você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for 
mais intensa — e você buscar somente a Deus. É durante períodos de sofrimento que 
aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus.  
 

Você já parou para pensar que Deus poderia ter livrado: 
 José, de se tornar escravo e prisioneiro no Egito – Gn 39:20-22; 
 Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, da fornalha ardente na Babilônia – Dn 3:17-23; 
 Daniel, da cova dos leões – Dn 6:16-23; 
 Jeremias, de um poço de lama – Jr 38:6; 
 Paulo, de uma série de sofrimentos – 2 Co 11:23-27? 

 

 Por que os problemas podem transformar a nossa vida e fortalecer o nosso caráter? 
 

1. Aprendemos a depositar a nossa confiança em Deus 
 

Alguém já disse que “quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo 
conhecimentos sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas é somente ao sofrer 
que conheceremos e confiaremos em Jesus”. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de 
Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Os problemas nos forçam a olhar 
para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo testificou assim na 
belíssima paráfrase de 2 Coríntios 1:8,9, da Bíblia Viva: “Sentimos que estávamos condenados à 
morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos; isso, porém, 
foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, 
pois é capaz até de levantar os mortos”. 
 

“Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tiver” – 
são palavras de Rick Warren. Independentemente da causa, nenhum de seus problemas poderia 
acontecer sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre a um filho de Deus é filtrado por Ele, e 
Ele pretende usar tudo isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tencionem usar para o 
mal. 
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2. Aprendemos que Deus é Soberano e está no controle de tudo 
 

Uma vez que Deus está soberanamente no controle, problemas e provações são apenas 
circunstâncias do plano de Deus para você. Como todos os dias de sua vida foram escritos no 
calendário de Deus, antes que você nascesse (Sl 139:16), tudo que acontece com você tem 
significado espiritual. Tudo! Romanos 8:28,29 explica o porquê: “Sabemos que Deus age em 
todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam e são 
chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as 
escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho” (New Living Translation). 
 

Vamos gastar um tempo maior neste versículo?  
 

 “Sabemos...” – Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos 
positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade de 
que Deus tem pleno controle do Universo e ama a todos nós. Leia 1 João 5:15,18-20. 

 “...que Deus age” – Há um Grande Projetista por trás de tudo. Nossa vida não é o resultado de 
um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano-mestre. A história pertence a Deus. É 
Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais. Deus não pode cometer 
um erro — porque ele é Deus. 

 “...em todas as coisas” – O plano de Deus para nossa vida envolve tudo que nos acontece — 
erros, pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a 
morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Ele fez isso 
no Calvário. Não de forma isolada ou independentemente; os fatos de sua vida agem em 
conjunto, conforme o plano de Deus.  

 “...para o bem” – Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que 
acontece no nosso mundo é mau e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo 
isso. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, existem quatro mulheres listadas: Tamar, Raabe, 
Rute e Bate-Seba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Rute nem 
mesmo era judia, e infringiu a lei casando com um judeu. Bate-Seba cometeu adultério com 
Davi, o que acabou causando a morte do marido. Não são exatamente reputações excelentes, 
mas Deus fez que o bem resultasse do mal, e Jesus veio através dessa linhagem. O propósito 
de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. 

 “...daqueles que o amam e são chamados” – Essa promessa é somente para os filhos de Deus, 
não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a 
Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. 

 “...de acordo com o seu propósito” – Que propósito é esse? É que sejamos “iguais a seu Filho”. 
Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito! 

 

Conclusão 
 

Perguntaram a um ourives: “Como você sabe que a prata é pura e refinada?”. Ele respondeu: 
“Quando vejo meu reflexo nela”. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que 
refina o metal, queimando as impurezas. Pedro disse: “Essas dificuldades vêm para provar que 
sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro” – 1 Pedro 1:7. Quando você é refinado pelas 
provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago 1:3 nos diz: “...sabendo que a 
provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança”. E Paulo, em Romanos 5:3,4 
(NCV): “...sabemos que essas dificuldades produzem paciência. E a paciência produz caráter”. 
 

Um corinho antigo dizia: “Que a beleza de Cristo se veja em mim”. Quer ter a beleza e o caráter 
de Cristo em sua vida? Permita que o Senhor te refine através das provações e adversidades. E 
confie na promessa de João 16:33: “No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu 
venci o mundo”.  


