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Perseverança na fé no Novo Testamento
“É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma” (Lucas 21: 19).
Próximo de completar sua missão na terra, Jesus advertiu seus
discípulos sobre as terríveis perseguições que eles enfrentariam. Mais que
isso, Jesus também deixou um alerta sobre os “sinais do fim dos tempos”,
conforme podemos observar em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21.
Alertando seus discípulos sobre as dificuldades e lutas que enfrentariam,
Jesus deixou-lhes uma preciosa e importante lição que ainda hoje serve para
todos nós. Ao descrever as adversidades que seus discípulos precisariam
suportar e enfrentar, Jesus disse que “na perseverança eles ganhariam suas
almas” A palavra em grego traduzida como perseverança é “hupomonḗ”, que
traz a ideia de estabilidade, constância e tolerância; mais do que somente
paciência, mas a capacidade de prosseguir e não desviar-se de um propósito e
nem da fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos.
Pela perseverança, eles então poderiam “ganhar suas almas”. O termo
em grego traduzido por alma é “psychḗ”, que não se refere somente à mente,
mas abrange toda a força vital, o fôlego de vida, a chamada “alma vivente”,
constituída por Deus e que não pode ser dissolvida como o corpo físico, mas
pode alcançar a vida eterna em Deus por meio da salvação em Cristo. Jesus
disse então que seus discípulos poderiam alcançar a salvação e a vida eterna,
permanecendo firmes e inabaláveis, perseverando na sua fé em Deus.
Era preciso então que os discípulos perseverassem na fé, na firme
convicção e na plena certeza das promessas de Deus para suas vidas,
especialmente na promessa do próprio Cristo que prometeu estar com eles
para sempre. Todas aquelas dificuldades mencionadas por Jesus poderiam
lhes fazer fraquejar na fé, desistirem de crer e confiar em Deus; mas se eles
perseverassem, então alcançariam a promessa que lhes foi feita. E essa
promessa não foi feita somente aos discípulos, também nos alcança ainda
hoje, nós os que cremos em Jesus como Filho de Deus e aguardamos sua
gloriosa volta.
Somente a verdadeira fé em Deus – embasada e alicerçada Nele,
convicta e firmada na fidelidade, no poder e no amor dele – nos capacita a
perseverar diante das provações, perseguições, dificuldades e adversidades.
Medite nisso!

