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Conexão com Deus 
 

20 – A Graça em meio à Adversidade 
 

“Porque vos foi concedida a graça de padecerdes 
por Cristo e não somente de crerdes nele” – 
Filipenses 1:29 

 

Introdução 
 

 Podemos experimentar a graça de Deus em meio a esta pandemia? 

 Quem pode relatar um momento de grande adversidade ou sofrimento que vivenciou, no meio 
do qual recebeu graça de Deus, seja através de alguém, da oração ou da leitura da Palavra? 

 

No evangelho de Lucas está escrito que certo homem disse a Jesus que o seguiria por onde quer 
que Ele fosse – Lucas 9:57-62. Era um homem sincero – e estava entusiasmado com o poder e a 
graça com que o Mestre operava seus milagres e ministrava seus ensinos. Conhecendo-lhe o 
coração e percebendo que aquele homem não havia, de fato, tomado consciência do custo de 
tudo aquilo que envolve segui-Lo, Jesus respondeu: “As raposas têm seus covis, e as aves do céu, 
ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça”.  
 

Seguir a Jesus inclui submeter-se a provas, enfrentar crises, sofrer aflições – mas, em meio a 
tudo isto, receber graça para permanecer firme nos valores de Deus: fé, amor, santidade e 
testemunho cristão. 
 

Certa vez, um pregador chinês disse, em uma pregação: “Muitas pessoas têm bons começos, 
mas péssimos finais”. Para ter “bons finais” ele recomendou, então, uma palavra chinesa que 
significa permanecer. Ele mesmo sabia o que era permanecer – encarcerado por cerca de vinte 
anos, sem poder ler a Bíblia, lembrava-se apenas da Palavra de Deus que guardara na mente e 
dos hinos e dos cânticos que costumava cantar. Ele sabia o que era a graça de padecer por 
Cristo, e permanecer n´Ele em meio às provações! 
 

1. Permanecer firmes na fé 
 

 Leia 1 Tessalonicenses 3:1-10. Quantas vezes a palavra fé aparece neste texto? 
 

O fortalecimento da fé daquela amada igreja era tão importante para o apóstolo que ele orienta: 
“para que ninguém seja abalado por essas tribulações” – 3:3 (NVI). Isto poderia minar-lhes a fé. 
Sempre falamos dos mártires e dos perseguidos como sendo o método que Deus usou para que 
a Igreja se espalhasse e cumprisse a sua missão – e isto é verdade. A perseguição, porém, pode 
ser um teste tão forte que venha a “destruir” a fé! 
 

Por outro lado, as tentações que sobrevêm também podem levar pessoas a se desviarem e a 
abrir mão do desafio do Mestre: “permanecei em mim, e eu permanecerei em vós” – João 15:4. 
Veja o que Paulo fala no texto lido: “temendo que o Tentador vos provasse, e se tornasse inútil o 
nosso labor” – 1 Tessalonicenses 3:5. 
 

Para que eles permanecessem firmes, Paulo envia Timóteo “para, em benefício da vossa fé, 
confirmar-vos e exortar-vos” (v.2). Ele queria “reparar as deficiências da fé” daquela amada 
igreja (v.10). 
 

 Que meios Deus usa para fortalecer-nos na fé, para que possamos ficar firmes em meio às 
tribulações e tentações? 
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2. Permanecer abundantes no amor 
 

“...e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como 
também nós para convosco” – 1 Tessalonicenses 3:12. 

 

Em meio aos sofrimentos, é essencial que os discípulos de Cristo amem e ajudem uns aos outros, 
cumprindo a lei de Cristo – Gálatas 6:1,2. Quando os comunistas entraram na China, a primeira 
iniciativa que tomaram foi instalar reuniões políticas nas igrejas, para que os cristãos criticassem 
uns aos outros. O que eles pensaram: se pudessem dividir as igrejas, gerando nos discípulos uma 
falta de amor uns pelos outros, isto geraria a destruição deles. Precisamos crescer e aumentar no 
amor uns para com os outros! 
 

 De acordo com o versículo, nós precisamos crescer e aumentar no amor uns para com os 
outros e para com quem mais? 

 Qual é a melhor demonstração de amor para com os membros do corpo de Cristo (a Igreja)? E 
para com todos? 

 

3. Permanecer em santidade 
 

“...a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de 
nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos” – 1 Ts 3:13. 

 

Você percebeu que Paulo convoca a igreja a viver em santidade até a vinda de nosso Senhor 
Jesus? Mais adiante, o apóstolo confirma: “Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação...” 
e, ainda, “...porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação” – 4:3,7. 
O desejo de Paulo era que os discípulos convertidos de Tessalônica permanecessem firmes em 
uma vida de integridade, pureza e santidade. 
 

 Você se lembra de algum exemplo bíblico de pessoas que permaneceram firmes em santidade, 
apesar das crises, aflições e perseguições? 

 

São significativos os casos de José (Gênesis 37-50, especialmente 39:5-12), Daniel, Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego (Daniel 1:6-21, 3:14-26). 
 

4. Permanecer testemunhando 
 

“Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por 
toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de 
acrescentar coisa alguma” – 1 Tessalonicenses 1:8. 

 

Aqueles discípulos eram tão comprometidos com o Senhor, que o testemunho deles espalhou-se 
pelo mundo inteiro! Tessalônica era um centro comercial muito importante – pessoas do mundo 
inteiro ali realizavam os seus negócios. O entusiasmo daqueles irmãos pelo Senhor Jesus e a 
perseguição que foi movida contra eles deve ter sido o assunto mais comentado no mundo 
daquela época. Eles permaneceram testemunhando e se tornaram “modelo para todos os 
crentes na Macedônia e na Acaia” – 1:7! 
 

Conclusão 
  

Que lição para nós, hoje! Então, conscientes de que as lutas e as provações constituem uma 
realidade no nosso dia a dia, não nos acovardemos – permaneçamos firmes na fé, abundantes 
no amor, firmes na santidade e cumpramos a principal missão que o Mestre deixou para nós – 
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado” – Mateus 
28:19,20. Em meio às adversidades, desfrutamos da maior graça de todas – o próprio Senhor 
Jesus: “E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século” – Mateus 28:20! 


