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FIRMES EM MEIO ÀS LUTAS 
Romanos 8.31-39 

SENTIR 
 
O que você deseja que aconteça em sua vida nos próximos cinco 
anos? 
 
APRENDER 
 

 

 
Já percebeu que muitos de nós não conseguimos olhar para o 
futuro com o mesmo realismo que olhamos para o passado? 
Quando falam sobre o que virá, muitas pessoas preferem usar 
chavões – ou até usam textos bíblicos fora do contexto –, que 
revelam uma esperança ancorada em falsas ilusões e não no 
motivo verdadeiro de alegria: Cristo. 
 
Paulo escreveu aquele texto para nos preparar, para nos guiar à 
maturidade espiritual diante das lutas. De fato, alguns versículos 
antes, o apóstolo declara: “Não penso que seja possível fazer uma 
só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos 
que virão” (v. 18 – A Mensagem). Nossa segurança não está nas 
coisas aqui, mas na eternidade com Deus! 
 
A proposta do Evangelho não é evitar as dificuldades, mas suportá-
las! Nossa firmeza nas lutas não depende de jargões, frases feitas, 
das atitudes das pessoas ou de alguma outra coisa, mas do caráter 
imutável de Deus, de Seu amor incondicional, da comunhão com 
os santos e de sermos cheios do Espírito Santo. 
 
 

REFLETIR 
 

Por que Paulo falou em Romanos 8.37: “Em todas estas coisas, 
porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 
amou”? Leiam juntos 2Co. 11.24-28. 
 
Como acha que Deus vê as dificuldades que você está 
enfrentando? 
 
Como podemos permanecer firmes em meio às lutas? Leiam juntos 
o texto de Fl. 4.13. Paulo estava criando um jargão ou sendo 
sincero? Por que? 
 
As pessoas ou as circunstâncias tem determinado o conteúdo do 
seu coração e das suas palavras? 
 
O que precisamos fazer para termos a fé de Paulo? Onde podemos 
construir esta fé? 
 
Existe alguma coisa que leve você a duvidar do amor de Deus ou 
que possa te separar dos braços do Pai? Existe alguma coisa que 
você quer entregar aqui, hoje, para que suas cargas fiquem mais 
leves? 
 
APLICAR 
 

 
Não podemos questionar tudo aquilo que aprendemos sobre Deus 
na luz quando as trevas chegam. Deus não muda. Também nossa 
fé não pode mudar, se não, ela não é fé, mas apenas uma forma 
de se comportar, uma boa ideia para levar no dia a dia.  
 
A obra que o Senhor começou, Ele está aperfeiçoando. Você crê 
nisso? Então vamos viver como quem crê, com a mesma certeza 
que o autor do texto de Salmos 34.8: “Provem, e vejam como o 
Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia”. Que 
Cristo seja sempre nosso refúgio e nossa raiz! 


