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Perseverando na tribulação
A perseverança está inserida num contexto de lutas e vitórias. Em meio
às provações da vida devemos continuar persistindo com fé e confiança na
presença de Deus.
A Palavra de Deus possui um texto encorajador que nos ajuda a
perseverar, escrito pelo apóstolo Paulo, aos crentes da igreja de Roma que diz:
“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que
a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o
caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele
nos concedeu”. Romanos 5:3-5.
Em primeiro lugar, destacamos a importância das tribulações na vida.
Ninguém deseja passar por provações, mas elas existem e não escolhem
endereço. De qualquer maneira, as tribulações possuem um efeito pedagógico
para nós. As tribulações nos tornam prontos e preparados para novos desafios
que irão surgindo no decorrer de nossa trajetória.
Em segundo lugar, as tribulações produzem perseverança. Somos
desafiados a prosseguir e nunca desistir mesmo quando as nuvens escuras
pairam sobre nós. Em cada prova, vamos nos tornando mais maduros e aptos
para enfrentar os obstáculos. O problema de ontem pode não ser o problema de
hoje e o problema de hoje pode não ser o problema de amanhã.
Em terceiro lugar, a perseverança nos leva a um caráter aprovado. Nosso
viver em Cristo se torna mais apurado e consagrado. O Senhor nos molda
segundo Sua vontade, para que sejamos mais firmes e resignados. O sofrimento
pode ser uma das formas do Senhor nos ensinar, tocando em nosso caráter.
Pode servir de alerta e cuidado, para vivermos pela fé e na dependência de
Deus.
Quantas vezes precisamos atentar para a vontade do Senhor em nossa
vida? Quantas vezes precisamos refletir sobre nosso viver cristão? Quantas
vezes precisamos nos questionar se de fato estamos sendo fiéis ao Senhor?
Assim, as lutas e provas podem contribuir para que nos voltemos para o Senhor.
Ele quer moldar o nosso caráter para que O agrademos em tudo.
Por fim, o caráter aprovado nos leva à esperança e a esperança não nos
decepciona. Quando esperamos no Senhor somos consolados e confortados. A
esperança nos enche da presença do Senhor para vencer as provas. Vencemos
persistindo e persistindo vamos sendo melhores discípulos do Senhor.
Que o Senhor nos ajude nos dando forças e condições de lutar para
vencer. No mundo teremos aflições, mas devemos nos animar, pois Cristo
venceu o mundo nos abençoando para que passemos também por nossas
provações. Que o Senhor nos abençoe e dirija.

