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A VIDA É ASSIM
vida tem altos e baixos. Está cheia de transtor-
nos,  dificuldades e sofrimentos. Tem época em 

que estes aparecem menos; outros momentos, apare-
cem mais.  Mas  é  impossível  evitar  as  lombadas  da 
vida.

A
Por que então ficamos surpresos quando elas apare-

cem?  Devemos  esperá-las,  pois  ninguém anda  pela 
vida em linha reta.

O sucesso na vida é determinado em grande parte 
pela maneira pela qual  enfrentamos as dificuldades. 
Quem  encara  os  contratempos  como  oportunidade 
sairá melhor do que a pessoa que os vê como algo a 
ser negado e tirado da vida.

Mas como estes contratempos podem servir como 
oportunidade? Oportunidade para quê?

#1. Experimentar a bondade de Deus

Algumas  pessoas  enxergam as  coisas  assim,  per-
guntando  onde  está  Deus  quando  as  coisas  ruins 
acontecem. O cristão, porém, vê a bondade de Deus 
no meio das provações. Vê a mão divina guiando para 
o alvo.

Paulo afirma: “Sabemos que Deus age em todas as 
coisas para o bem daqueles que o amam, dos que fo-
ram chamados de acordo com o seu propósito” (Roma-
nos 8.28 NVI).

Em  tudo  o  que  acontece,  sejam  ruim  seja  bom, 
Deus age para o nosso bem. Sua ação para o nosso 
bem fica especialmente evidente quando nos  sobre-
vêm os contratempos.

#2. Aprender a paciência, formar caráter

Os músculos do corpo se fortalecem por meio da re-
sistência. Da mesma forma, nosso espírito se desen-
volve, em parte, ao lidar com as resistências da vida, 
isto é,  com as dificuldades e provações que exigem 
mais de nós e obrigam-nos a tirar mais fundo das re-
servas interiores.

“Meus irmãos, considerem como motivo de alegria 
o fato de passarem por vários tipos de provações. Pois 
vocês sabem que a sua fé, depois de ter sido colocada 
à  prova  e  confirmada,  produz  perseverança”  (Tiago 
1.2-3 VFL).

Alguns ficam amargurados e revoltados com as difi-
culdades da vida,  pois não têm Deus para torná-las 
em ferramenta útil para a vida. O cristão, porém, fica 
mais  forte,  mais  puro,  com mais paz  e  alegria,  por 
causa destas coisas!

“Preciso da minha dor”, disse o Capitão Kirk num 
dos filmes de “Jornada nas Estrelas”. Também precisa-
mos da nossa dor, para nos tornar pessoas melhores.

#3. Deixar brilhar a luz de Deus

É na  adversidade que  o  caráter  cristão  brilha  no 
meio de um mundo que reclama, xinga, resmunga e 
procura desesperadamente uma saída do sofrimento.

Seja Daniel orando na cova dos leões, seja Paulo e 
Silas cantando e orando no fundo da prisão, seja Pedro 
e João saindo do Sinédrio e dando graças que eram 
dignos de sofrer por Cristo, o povo do Senhor desco-
bre em cada situação a graça de Deus e assim se des-
taca no meio dos perdidos.

A carta de 1 Pedro está repleta de afirmações sur-
preendentes assim:

“A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, 
para que, quando eles os acusarem de criminosos, te-
nham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e 
assim louvem a Deus no dia da sua vinda” (2.12).

“Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por 
fazerem o que é certo! (3.14).

“Meus  queridos  amigos,  não  fiquem  admirados 
com a dura prova de aflição pela qual vocês estão pas-
sando, como se alguma coisa fora do comum estivesse 
acontecendo a vocês.  Pelo  contrário,  alegrem-se por 
estarem  tomando  parte  nos  sofrimentos  de  Cristo, 
para  que  fiquem cheios  de  alegria  quando a  glória 
dele for revelada” (4.12-13).

#4. Abraçar a realidade

Quanto mais nós aceitarmos a realidade da nature-
za desta vida, mais preparados e equipados ficaremos 
para viver segundo a vontade de Deus. Quem procura 
uma vida sem dificuldades,  provações e sofrimentos 
ainda não entendeu o objetivo da existência humana.

Pois nosso tempo na terra não deve ser gasto na 
procura do conforto e da liberdade de problemas, mas 
sim na busca pelo reino de Deus e sua justiça (Mateus 
6.33).

Jesus  nos  prometeu  muito  nesta  vida,  mas  tudo 
“com perseguições”  (Marcos  10.29-30).  “E  no futuro 
receberá a vida eterna”, ele nos diz.

Paulo escreveu o mesmo sentimento ao seu filho na 
fé, para que não ficasse iludido com o serviço de Deus: 
“De fato,  todos aqueles que querem viver uma vida 
dedicada a Cristo Jesus serão perseguidos” (2 Timóteo 
3.12 VFL).

Além das dificuldades normais que todos sofrem, os 
cristãos ainda terão perseguições. E as suportam com 
alegria, pois sabem que tudo isso tem seu propósito e, 
no final,  irão para junto de Deus,  onde não haverá 
dor, sofrimento e nem a morte.

 —Randal Matheny  VDF 



Convite à oração de março
Convidamos os irmãos a se dedicarem em março 

ao seguinte pedido: que em cada momento a paz de 
Cristo reine em nossos corações.

Que nossa petição missionária seja para que seja-
mos pacificadores, promovendo a paz entre Deus e os 
homens, por meio de Cristo que nos trouxe a paz.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 16 de março, leiamos o evange-

lho  de  Lucas,  capítulos  18-22.  Apenas  um capítulo 
por dia! O plano de leitura pode ser encontrado no 
website do Projeto Alcance: alcanceweb.com

Opções para estudo de conversão
• Online: is.gd/evangelho
• Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
• Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
• O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
• Princípios básicos da fé cristã

Por que presbíteros?
Paulo viajou por toda parte, a fim de fazer discípu-

los,  ou  cristãos.  Estes  formaram  congregações,  as 
quais precisavam de direção espiritual.

O Espírito Santo não deixou estas igrejas (e nem 
nós) no escuro. Ele enviou Paulo de volta a elas e ele 
e  seus  companheiros  “nomearam  presbíteros  em 
cada igreja” (Atos 14.23).  Não “o pastor”, nem “um 
presbítero”, e nem uma hierarquia sobre muitas con-
gregações, mas sim um grupo de homens servindo a 
uma única congregação.

O Novo Testamento nos ensina que os presbíteros 
supervisionam, pastoreiam, guiam e, pelo seu exem-
plo, lideram a congregação na qual laboram no Se-
nhor. Para este trabalho, eles devem ser tidos na mais 
alta estima (1 Tessalonicenses 5.13). —Rick Kelley

Orações, intercessões, ação de graças
• Oremos pelo sucesso do novo website da Escola da 

Bíblia em Jundiaí que foi ao ar na semana passada: 
www.escoladabiblia.com.br

• Que Deus  conforte  a  familia  da  irmã Neusa  que 
perdeu o marido, o sr. Jaime (Jundiaí).

• Por Rolfe e Valéria Salomão, para que consigam os 
recursos para o trabalho em São Luís do Maranhão.

• Pela saúde, SJC: Lane, Paula, Daniel, Élida, Sr. Bene-
dito,  D.  Carmita,  D.  Ritinha  e  Vicki;  Taubaté:  Sr. 
Odílio; Jundiaí: Leide e Antonia.

• Para que Valéria e Vagner encontrem trabalho.
• Pela tia e os familiares de Haroldo.

O maior bem
O maior bem é eterno, a maior ação, aquela que 

conduz ao Deus vivo na plenitude da sua glória.
—QuickBibleTruths.com

Durante a semana
• Terças, 20h, estudo na casa da D. Carmita, Eugênio 

de Melo.
• Quartas, 20h, leitura na casa de Randal, Urbanova. 

3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo na casa do Sr. Odílio, Taubaté. 

Com Humberto 12-3674-3282.

Os caminhos de Deus
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Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a ordem pode variar 
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam 
os mesmos atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.
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