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NAS PROVAÇÕES SE CONHECE O CRENTE
Pr. Pedro Soares Neto
“Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações,”
Tiago 1:2

I – INTRODUÇÃO
O Senhor deseja nossa maturidade espiritual. Precisamos ser cristãos maduros, capazes de suportar
os problemas e dificuldades que enfrentamos nesse mundo. As provações são um grande instrumento para
aperfeiçoar nosso caráter. As provações diárias que enfrentamos são uma grande oportunidade para a nossa
formação espiritual.
Napoleon Hill disse: “sou muito grato às adversidades que aparecem na minha vida, pois elas me
ensinam a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas
adversidades, eu jamais conheceria”.
A teologia da prosperidade ensina exatamente o contrário. Ensina que o que identifica o crente de
sucesso é o fato de ele ter empresas, apartamentos, carros do ano, etc. essa teologia é completamente
furada. É uma teologia que ignora a bíblia. Ensina somente o que agrada ao coração do homem.
“sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança; e a perseverança tenha a sua obra
perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma.” Tiago 1:3-4

II – MUITOS RECLAMAM DAS ADVERSIDADES
Muitas pessoas ficam revoltadas e inconformadas com as adversidades da vida. Pensam que pelo
fato de serem cristãos não têm de passar por provações. Mas, se esquecem que as provações vem para
forjar nosso caráter.
Tiago nos ensina que andar com Deus, em toda Bíblia, é caracterizado por enfrentar muitas
dificuldades. Nossa fé torna-se mais consistente (firme) e madura quando passamos pelo fogo (teste) do
sofrimento. É nesse momento que recebemos aprovação ou não.
Enquanto nós não encararmos as provações, lutas, dificuldades, perseguições como oportunidades
de amadurecimento, não teremos alegria nas mesmas. Precisamos entender que as adversidades vêm para
nos amadurecer.
A finalidade das provações é forjar em nós o caráter de Cristo. O ourives leva o ouro no fogo até que
ele fique todo purificado de toda impureza, até que ele possa ver sua imagem refletida no ouro. Ai ele tira o
ouro do fogo. Assim, quando o caráter de Cristo estiver refletido em nossas vidas, ele nos tira da fornalha.
II – O CRENTE É CONHECIDO NAS PROVAÇÕES

Nas provações conhecemos quem somos. As provações revelam o caráter que temos. As provações
determinam o nível de forças que temos e se estamos prontos para confessar Jesus em nossas vidas a
qualquer preço. As provações revelam para nós mesmos o nível de compromisso que temos com Jesus.
III – EXEMPLO DE PROVAÇÃO DIANTE DA MORTE
A Bíblia relata que 3 jovens passaram por uma provação com perigo de morte. Mas, como eles
tinham um nível de comprometimento com Deus muito elevado, eles não se importaram com suas próprias
vidas, preferindo morrer a negar o Deus vivo. Pessoas com um nível de comprometimento baixo com certeza
iriam negar o Senhor para não entrar na fornalha de fogo ardente.
“Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não
necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos
pode livrar; ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo ó rei, que
não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.” Daniel 3:16-18
Esses jovens não tinham recebido revelação de Deus quanto a se ele os iria livrar da morte ou não.
Eles apenas estavam convictos de sua fé. Falaram ao rei que estavam prontos a morrer pela fé que tinham
no Deus vivo.
Hoje as pessoas ficam revoltadas quando são criticadas ou debochadas. Não suportam o desprezo,
não suportam quando são menosprezadas por serem servas de Deus. Se fazem as coisas e não são elogiadas,
ficam emburradas e abatidas, porque se sentem diminuídas. Não suportam o desprezo das pessoas. Jesus foi
desprezado e cuspido. Foi zombado na cruz e humilhado, mas em nenhum momento duvidou de quem ele
era. Ficou firme até o fim.
“E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o
Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós.” Lucas 23:39
“O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos.
Também os que com ele foram crucificados o injuriavam.” Marcos 15:32
Quem não suporta críticas não está pronto para o ministério. Quem não suporta oposições não está
pronto para o ministério. Quem não está disposto a ser apedrejado, não pode estar no ministério. Ministério
é para quem tem o caráter de Cristo, que era homem de dores, experimentado no sofrimento.
Crente que não está preparado para receber afrontas por causa do nome de Jesus não é apto para o
Reino de Deus.
“E sereis odiados por todos por amor do meu nome; mas quem perseverar até ao fim, esse
será salvo.” Marcos 13:13
CONCLUSÃO
O Senhor Jesus deixou o exemplo de vida para que possamos seguí-lo. Ele passou por todos os testes
de sofrimento e zombarias, mas disse: “tende bom ânimo, eu venci o mundo.”
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