Fazendo uma retrospectiva da nossa vida, olhando
para o passado, quantos de nós, por mais que oramos,
que jejuamos, que cumprimos todos os votos
religiosos, que tenhamos sido cautelosos e precavidos,
chegamos no dia de hoje sem acidentes, doenças,
problemas, tribulações, lutas e adversidades?

Como podemos nos manter firmes em meio ao
sofrimento? O que devemos fazer para não
perdermos a fé em meio às lutas? Como devemos
reagir diante dos problemas quando surgirem?

1- Não use “chavões” sem ter história. (vs 31).
“Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos
um; fui três vezes fustigado com varas; uma vez, apedrejado; em
naufrágio, três vezes; uma noite e um dia na voragem do mar; em
jornadas, muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de
salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios,
em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre falsos irmãos; em trabalhos e fadigas, em vigílias,
muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas vezes; em frio e
nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim
diariamente, a preocupação com todas as igrejas” (II Co 11:24-28).

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por
meio daquele que nos amou” (vs 37).
“Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira,
e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter
fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece” (Fl 4:13).

Exemplo de Davi: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da
morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo” (Sl 23:4).

2- Seja comparativo. (vs 32).
“Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum
filho que não sofresse” –Santo Agostinho.
“Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor,
com a tua fidelidade ao redor de ti?” (Sl 89:8).
“Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas?”
(Sl 113:5).

“O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu
glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando
maravilhas?” (Êx 15:11).
“Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade, e que passa
por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a
sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade”(Mq
7:18).

“Oh! PROVAI e VEDE que o Senhor é bom; bem-aventurado o
homem que nele se refugia”(Sl 34:8).

3- Não aceite acusação. (vs 33).
“Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus
não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta” (Tg 1:13).
“Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo” (Hb 10:31).
“Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com
que julgardes sereis julgados” (Mt 7:1-2).
“Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em
benignidade para todos os que te invocam” (Sl 86:5).

4- Não aceite condenação. (vs 34).
“Porque certamente acabará bem; não será frustrada a minha
esperança” (Pv 23:18).
“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas
obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas” (Ef
2:10).
“Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois
quem fez a promessa é fiel” (Hb 10:23).

5- Nenhuma tribulação pode mudar o caráter de Deus. (vs 35-39).

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente” (Hb 13:8).

“Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará
sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em
minha carne verei a Deus” (Jó 19:25-26).

