Vida Vitoriosa
16 – Transformados pela Provação (parte 2)
“...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
Na lição da semana passada nós vimos como o Senhor usa as provações e as adversidades para
produzir crescimento espiritual e nos transformar. Quando passamos pela provação aprendemos
a depositar a nossa confiança em Deus, e aprendemos que Deus é Soberano e está no controle
de tudo. Concluímos a lição com a promessa magistral de Jesus: “No mundo, passais por aflições;
mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” – João 16:33.
Se Deus tem o propósito de nos tornar semelhantes a Jesus, Ele nos fará passar pelas mesmas
experiências que Jesus passou. Isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos
outros problemas. A Bíblia diz que Jesus “aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo
sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem” –
Hebreus 5:8,9. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que seu próprio
Filho passasse? Paulo disse: “Enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos
tempos difíceis com ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com ele” –
Romanos 8:17 (A Mensagem).
 “Eu venci o mundo” – declarou o Mestre. Como podemos reagir aos problemas do modo como
Jesus reagiu? Leia 1 Pedro 2:21-24.
Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam
mais amargas em vez de melhorar, e nunca crescem. Você tem de reagir da forma que Jesus
reagiria.
1. Lembre-se de que o plano de Deus é bom
Deus é bom – a Bíblia declara isto alto e bom som! Ele sabe o que é melhor para você e visa
apenas o seu bem. Deus disse a Jeremias: “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito,
diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais” – Jeremias
29:11. José compreendeu essa verdade quando, falando aos seus irmãos que o venderam como
escravo, disse: “Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem” – Gênesis
50:20. E Ezequias expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar
sua vida: “Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura; tu, porém, amaste a minha
alma e a livraste da cova da corrupção...” – Isaías 38:17. Sempre que Deus disser não ao seu
pedido de alívio, lembre-se: “Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos
participantes da sua santidade” – Hebreus 12:10.
É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus – não no seu problema ou
sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz, e somos exortados a seguir o seu
exemplo: “...olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz” – Hebreus 12:2. Corrie ten Boom (autora do
famoso livro O Refúgio Secreto), que sofreu horrores em um campo de concentração nazista,
explicou o poder da concentração: “Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si,
ficará deprimido. Mas, se olhar para Cristo, ficará descansado!”.
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2. Alegre-se e agradeça
A Bíblia diz: “Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus” – 1 Tessalonicenses 5:18. Como isso é possível? Repare que Deus nos manda
dar graças “em todas as circunstâncias”, e não “por todas as circunstâncias”. Deus não espera
que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências
dolorosas neste mundo. Em vez disso, Deus quer que você seja grato por Ele usar os problemas
que o afligem para o cumprimento de Seus propósitos.
O apóstolo Paulo recomenda: “Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos” –
Filipenses 4:4. Ele não diz: “Alegrem-se no seu sofrimento”. Isso é masoquismo. Você se alegra
“no Senhor”. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na
sabedoria, no poder, na fidelidade e nas promessas de Deus.
Nós também podemos nos alegrar ao saber que Deus está passando pelo sofrimento junto
conosco. Não servimos a um Deus distante e desligado, que se distancia de nós e tenta nos
motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele entra no nosso sofrimento: “Também o Espírito,
semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis” – Romanos 8:26.
Jesus fez isso por nós e, hoje, é seu Espírito que faz isso em nós. Deus jamais nos deixará por
nossa conta.
3. Não desista
Seja paciente e perseverante. A Bíblia diz: “Entendam que [os problemas] vêm para lhes testar a
fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a
perseverança se desenvolva completamente, e descobrirão que se tornaram homens de caráter
maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco” – Tiago 1:3,4.
A construção do caráter é um processo lento e contínuo. Sempre que tentamos evitar ou
escapar das dificuldades da vida, invalidamos o processo e atrasamos o nosso crescimento. Você
sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos
aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Recorde as
palavras do sábio pregador: “Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu
próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas” – Provérbios 3:5,6.
Conclusão
Se você estiver enfrentando problemas neste exato momento, não pergunte: “Por que eu?”. Em
vez disso, pergunte: “Senhor, o que tu queres que eu aprenda?”. Então confie em Deus e siga
fazendo o que é certo. Veja o conselho do escritor aos hebreus: “Vocês precisam perseverar, de
modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu” – Hebreus
10:36.
Um versículo para memorizar: “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles
que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito” – Romanos 8.28 (NVI).
Uma pergunta para meditar: Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento?
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