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Perseverança na provação
Não obstante o fato de sermos salvos por Cristo Jesus e pertencermos
ao rol de membros de uma igreja, participando ativamente, envolvidos com a
obra do Senhor, estamos sujeitos às mesmas provações da vida que uma
pessoa que está distante de Deus e que muitas vezes sequer O conhece.
Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está
conosco, no comando. Quando temos essa certeza, tudo fica mais fácil, porque
sabemos que não estamos sozinhos.
Deus está sempre conosco, de braços abertos para nos receber, mas o
problema é que, em determinados momentos, nós não estamos com Ele.
Algumas vezes, nos afastamos de Deus, viramos as costas e não sabemos por
que as coisas na nossa vida não vão bem.
Mas se Deus está comigo e com minha família, por que coisas ruins
acontecem?
O fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter
aflições. Por vezes, passamos por dificuldades, mas isso não significa que
Deus nos abandonou. No meio dos desafios e aflições, em meio à dificuldade,
adquirimos maturidade e crescemos na nossa vida espiritual.
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem
por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz
esperança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.” (Tiago 1. 2-4)
Pense em um momento de provação pelo qual sua família passou e que
foi fortalecida. Quais são as provações ou tribulações que você e sua família
estão passando no momento? Peça que Deus lhe ajude a ver essas situações
com alegria, porque é por meio das dificuldades que se desenvolvem a
perseverança na fé e a maturidade cristã. Compartilhe isso com seus filhos. “É
na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma”. (Lucas 21.19)
Não sabemos o que nos aguarda no futuro e não temos controle sobre o
que vamos passar, assim como a nossa família. Mas nós podemos ensinar e
dar testemunho, principalmente aos nossos filhos que estão ao nosso redor,
que perseverar em Cristo sempre é a solução. Aliás, é a nossa única opção em
nossa caminhada à vida eterna.
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