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Sentir  
 

Por que Deus permite que as lutas aconteçam mesmo com suas promessas 
ao nosso dispor? 
 
Aprender 
 

Leiam Romanos 8.28-30: Deus é um Pai cheio de amor, que cuida bem dos 
seus filhos. Porém isso não nos isenta das crises da vida. Todas as 
circunstâncias – boas ou ruins – cooperam para o nosso bem. Deus permite 
certas situações para sermos forjados e levados à maturidade. 
 
NOSSA IDENTIDADE 
 

Deus nos conhece antes mesmo de termos nascido. Ele sabia até como 
seríamos, conhecia a nossa estrutura (Salmo 139). Fomos criados para que 
fizéssemos parte de sua Família e nos tornássemos iguais a Jesus – no 
caráter, na vida, nos sentimentos, no amor. 

Se ainda não somos mais parecidos com Jesus, a responsabilidade é 
nossa; com certeza temos impedido o Espírito Santo de trabalhar em nós. 
 
O CAMINHO DE JESUS 
 

Jesus passou por tribulações e lutas (Hebreus 5.8). Então este é o mesmo 
caminho pelo qual nós também temos que percorrer. 

Deus continua sendo bom e cuida de nós, mesmo em meio às crises. 
Precisamos valorizar as crises da vida, pois elas nos aperfeiçoam e nos 
tornam mais parecidos com Jesus. 
 
GRANDE OPORTUNIDADE 
 

Esta é a promessa de Deus: Ele toma a maior tragédia de nossas vidas e a 
transforma em bênção. As dificuldades são as maiores oportunidades nas mãos 
de Deus. Em Deuteronômio 8.1-5 encontramos os três motivos pelos quais 
Deus permite as lutas em nossas vidas: 

1) Para nos humilhar 
 
A tribulação é uma oportunidade para nos tornarmos humildes. O 

humilde é totalmente dependente de Deus (Romanos 5.3-5). Quando 
entendemos esse propósito então nos tornamos pacientes, experientes, 
esperançosos e confiantes.  
 
2) Para nos provar 

 
Devemos nos alegrar no meio da crise (1 Pedro 4.12-14). Somos bem-

aventurados por padecermos por causa do nome de Jesus. Ele permite as 
provações para ver se somos capazes de reagir com confiança nele. Muitos 
hoje não querem sofrer – querem um cristianismo sem Cristo. 
 
3) Para saber o que está no nosso coração 
 

Deus permite as adversidades para ver se permanecemos fiéis mesmo 
quando perdemos as coisas mais importantes da vida. Somos capazes de 
dizer como Jó: “Deus me deu, Deus me tirou... louvado seja o nome do 
Senhor”? O mais importante é saber que o nosso Redentor vive, e que 
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece (Filipenses 4.13). 
 
Refletir 
 

Você está preparado para passar por estes três motivos? Está preparado 
para ser trabalhado por Deus? 
 
Aplicar 
 

Que atitudes práticas você entendeu que precisa exercitar para passar 
pelas situações de lutas e aflições? 
 
      Identifique as pessoas de sua célula que estão passando por um momento 
de sofrimento. Orem por elas.  
     

“Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração...”(Tg 5:13) 
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