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O sofrimento carrega uma responsabilidade única na vida 

daqueles que acreditam em Jesus.  Ele é o nosso padrão. Jesus 

é o plano de Deus para nossas vidas. Todos nós que o 

amamos estamos atualmente sendo moldados à Sua imagem,  

o sofrimento é uma das belas ferramentas que Deus usa para 

levantar um povo  poderoso, que se pareça com seu Filho na 

terra. 

   Jesus disse isso melhor a si mesmo: “Pois é necessário que 

o filho do homem passe por muitos sofrimentos…” (Lucas 

9:22) O escritor de Hebreus nos dá as declarações profundas 

sobre Jesus, dizendo: “Durante os seus dias de vida na terra, 

Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, 

àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa 

da sua reverente submissão. Embora sendo Filho, ele 

aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu.” (Hebreus 

5:7-8)  

 



 

 

Vamos considerá o sofrimento desta forma. Se Jesus é o 

nosso modelo e sermos moldados  à Sua imagem esse é o 

objetivo de Deus para nossas vidas,  Jesus teve que sofrer 

muitas coisas aqui na terra, mas Deus usou essas muitas 

coisas para realizar e aperfeiçoar os seus propósitos, então 

podemos ter a certeza de que o sofrimento será uma peça 

valiosa nas nossas experiências enquanto temos dias a 

serem vividos na carne. 

      Paulo disse isso melhor quando ele estava falando de seu 

próprio coração e vida quando disse: “para conhecer 

Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a participação nos 

seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua 

morte…” (Filipenses 3:10) Paulo está nos mostrando uma 

bela visão sobre a realidade de que existe uma comunhão 

com Jesus que pode ser conhecida através do sofrimento. E, 

em alguns casos, há uma comunhão com Jesus que só pode 

ser conhecida através do sofrimento. 

    Há algo maravilhoso no sofrimento que serve ao desejo de 

Deus  que nos absolver da vida auto-dependente que muitos 

vivem com frequência. A força de nossos próprios desejos e 

maneiras são às vezes muito ferozes. Nós nos tornamos 

proficientes em fornecer todos os elementos externos 

apropriados para parecer e soar como se estivéssemos 

realmente dependentes de Deus, quando, na verdade, não 

fizemos nada além de aperfeiçoar nossa própria religiosidade,  
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que tem todas as imagens e filtros corretos, mas é originado 

por um amor de si mesmo e um desejo de satisfazer todas as 

nossas próprias demandas. 

     É aqui que a consideração de Jesus e seu sofrimento se 

torna primordial. O salmista escreve profeticamente: “Tenho 

prazer em fazer a tua vontade…” (Salmos 40:8). A 

capacidade de ter paz que excede todo o entendimento é real. 

(Filipenses 4:7) A possibilidade de ter alegria quando há dor, 

tragédia, e tristeza, é real. Seja através do sofrimento ou 

perseguição, a alegria de Jesus pode ser completada em 

nossas vidas. (João 15:11) 

     Amados de Jesus, ouçam isso claramente, você pode 

passar o resto de sua vida evitando o sofrimento. Mas se você 

escolher esse caminho, você também pode se encontrar 

em momentos evitando diretamente a vontade de Deus. 

     Paulo, em Romanos, fala alto e claro aos nossos corações 

ao  dizer: “ Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros 

de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos 

dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua 

glória.” (Romanos 8:17) 

     Jesus é o servo sofredor que foi glorificado para sempre. 

Louve a Deus! E nós também, através do sofrimento, 

estamos trazendo glória a Deus, pois Ele está trabalhando 

todas as coisas  para o bem daqueles que o amam e são 

chamados de acordo com seu propósito. (Romanos 8:28) 
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     Acredito o que Mark escreveu para nós e o que você 

encontrará nas páginas a seguir é uma injeção de vida e 

perspectiva para aqueles que o amam, para que possamos 

viver fielmente para o Senhor e ser tudo o que ele sonhou 

que as nossas vidas fossem. Queremos agradar a Jesus, e este 

livro vai ajudá-lo a fazer isso, ajudando-o a criar a 

perspectiva adequada sobre alguns dos momentos e estações 

mais difíceis que a vida terá a oferecer. 

     Jesus é digno de um povo que o ame e o ame bem. E não 

há melhor maneira de dizer eu te amo do que dar a sua vida. 

Que você dê sua vida pelo Rei e seja cheio de alegria até 

transbordar com Seu poder de ressurreição, trabalhando em 

ti  enquanto você encontras  alegria no sofrimento! 

 

— MICHAEL DOW 

                                Fundador & Diretor, Burning Ones 
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Quando comecei a escrever este livro, mal sabia no 

que estava prestes a entrar. Eu sabia que o Senhor 

havia me chamado para escrever por mais de um ano e 

meio. O pensamento disso não saía da minha mente. 

Eu sei que existem alguns livros muito bons sobre 

sofrimento, então eu não entendi porque eu precisava 

escrever algo assim. Foi só quando cheguei ao último 

capítulo que percebi quão perfeito é o tempo do 

Senhor. Ao terminar de escrever este livro, o mundo 

inteiro parou, o que eles chamam de pandemia, atingiu 

a terra, e todas as nações fecharam suas fronteiras. 

Pode não ter chegado na sua casa ainda, mas vai. 

    Lembro-me de entrar no KFC um dia e perguntei ao 

caixa, o que ela achava de toda essa pandemia. Ela 

respondeu: “Ainda não me atingiu”. O que faremos 

quando atingir as pessoas? Muitos perderão seus 

empregos, casas serão 
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confiscadas e muitos entrarão em uma época de 

turbulência, dor e sofrimento. O que fazer em meio a 

tudo isso? E agora? Muitos estão perguntando se este é 

o fim, mas acredito que seja apenas o começo. Quanto 

mais nos aproximamos dos últimos dias, mais o que 

lemos no livro do Apocalipse se cumprirá em nossa 

vida.  

   Agora posso ver que este é o livro perfeito para o 

momento perfeito. Mal sabia eu que tudo estava no 

tempo do Senhor. Muitas vezes eu sentir um fluir do 

Espírito Santo, um sopro de sua presença, enquanto eu 

abria a Bíblia, e começava a escrever.  Eu oro e acredito 

que ao abrir as páginas e ao percorrer este livro, você 

será abençoado pela presença do Espírito Santo, que vai 

te confortar   e a alegrar durante a leitura desse livro.      

     Existem muitos livros teológicos sobre o sofrimento 

que abordam muitas questões. O sofrimento é do Senhor 

ou do inimigo? Por que Deus permite o sofrimento? Se 

não é Dele, por que Deus permitiria o sofrimento se Ele 

é bom? Por que um parente morreu? Por que uma 

tragédia atingiu minha vida? Por que esses problemas 

financeiros? O coronavírus veio de Deus? Foi o 

julgamento de Deus que atingiu a terra com o COVID-

19? 

     Tenho certeza de que muitas dessas perguntas estão 

passando pela sua mente, e acredito que há respostas 

para todas elas. Mas este não é um livro teológico para 

lhe dar todas as respostas para o sofrimento em sua vida. 

Em vez disso, é um livro para 
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te mostrar que você pode encontrar a verdadeira 

alegria em meio ao seu sofrimento. 

     O próprio Jesus disse que você terá sofrimento. 

Mas não te deixará sozinho. Ele caminhará com você 

em tudo,  porque Ele superou tudo. Enquanto você lê 

este livro, quero ajudá-lo a experimentar a alegria 

dada por Jesus e o conforto que Ele pode te oferecer 

nessa fase de  sua vida.  

     Eu oro para que você receba uma revelação de que 

você pode sim, ter alegria em meio a tudo isso que 

você está passando. Enquanto escrevo este livro há 

um ano e meio, o Senhor me conduziu por um 

período de sofrimento sobre o qual ainda não posso 

falar. Mas no meio disso encontrei uma alegria que é 

dada somente pelo Senhor, somente pelo conforto de 

Seu Espírito Santo, somente pela presença manifesta 

de Jesus. Estou crendo em uma unção de alegria no 

meio de suas provações.  Estou acreditando em uma 

mudança de estação e que, ao ler  estás páginas, você 

começará a experimentar visitas do Senhor em 

momentos aparentemente aleatórios ao longo de sse 

seu sofrimento. 

     Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado 

através deste livro! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 
 

 

 

                                    1 

A REALIDADE DA VIDA CRISTÃ 
 

 

 

   FOI ASSIM que a jornada começou. 

Eu estava sentado em uma cama de hospital no 

que parecia ser no meio do nada, de repente me 

deparei com a verdade de que a vida é muito mais 

curta do que eu imaginava. Eu estava começando a 

ver que tinha que haver um propósito maior para essa 

coisa que chamamos de vida, especialmente se Deus 

estava me permitindo passar pela dor que eu estava 

sentindo.  

Eu amava a Deus e sabia que Ele era aquele que 

me havia enviado para lá, mas era difícil para mim 

entender como eu poderia enfrentar esse tipo de 

sofrimento quando eu sabia que Ele era um Pai 

amoroso, Aquele que me protegeria. Realmente, fiquei 

assustado. Parecia que tudo que eu conhecia estava 

sendo abalado. Mas no meio de tudo isso, consegui 

me firmar em uma coisa que eu sabia com certeza:  

Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam e são 

chamados de acordo com o Seu propósito.1 



   Eu nunca tinha planejado viajar para a Índia, mas 

senti um desejo em meu coração de ir para a missão. 

Não importava muito para onde eu fosse; Eu só sabia 

que Deus estava me chamando para ir e pregar o 

Evangelho. Então, aproximei-me dos meus líderes da 

igreja e perguntei se havia alguma oportunidade futura 

de ir em missão no exterior, e eles sugeriram que eu 

viajasse com uma equipe para a Índia. Eu 

imediatamente concordei.  

   Algumas semanas depois, eu estava em um avião 

voando para Bangalore com grande expectativa. 

Durante esta viagem, nossa equipe viajou para 

diferentes locais onde pregamos o Evangelho e 

ajudamos a fortalecer as igrejas locais, além de 

organizar algumas cruzadas de rua. Foi uma 

experiência incrível, e Deus estava se movendo 

poderosamente através da equipe. Mas, para mim, 

houve uma reviravolta repentina: fiquei doente com 

dengue duas semanas antes de voltar para casa. 

   Fui internado em um hospital católico em uma 

pequena vila e não me sentia bem há mais de uma 

semana. Eu estava me muito fraco, e a dor nem 

consigo descrever, era uma dor que nunca tinha 

sentido antes na minha cota de dor, mas esses 

sintomas foram os piores que já experimentei. Parecia 

que mosquitos estavam comendo    meu corpo, como 

se meus pés e mãos estivessem sob uma chama 

quente, e como se minha cabeça estivesse sendo 

espancada por um taco de  
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beisebol. Eu tive uma dor significativa no nervo, e 

meu estômago... oh mano, meu estômago! 

    Lembro-me de caminhar até a escada ao lado do 

prédio do hospital certa manhã, por volta das 2h30 

am. Porque minhas mãos pareciam estar pegando 

fogo, eu segurei no corrimão de metal para tentar 

resfriá-las. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, 

clamei a Deus: “Por quê?! Por que?!" 

    Ele falou comigo numa voz mansa e delicada: 

“Você queria que eu a usasse; eu devo prepará-lo.” 

   “Por que tem que ser tão difícil?” Eu perguntei. 

  Ele respondeu: “É através do fogo que posso moldar 

e formar você”. 

  Ele não estava dizendo que tinha causado a doença, 

eu creio que a doença é do inimigo, mas simplesmente 

ele usaria o sofrimento para me preparar, para algo 

que estava por vir no meu futuro. 

   Foi nesse momento que me lembrei de todas as 

orações que eu havia feito anteriormente diante do 

Senhor. Lembrei-me de uma ocasião, dois anos atrás, 

quando estava orando em um campo perto de minha 

casa. As luzes começaram a se apagar e eu era o único 

que restava no parque. Vou orar apenas mais alguns 

minutos, Eu pensei. Ajoelhando-me, clamei ao 

Senhor: “Usa-me, Senhor. Eu sei que não sou capaz, 

mas você é. Tire minha vida se não quiser usá-la.” 

Mal sabia eu para o que estava me inscrevendo.  
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   Alguns minutos depois, enquanto eu ainda estava 

orando, olhei para cima e vi dois homens usando 

máscaras se aproximando de mim na floresta. Eles 

estavam indo direto na minha direção. Atrás de mim 

havia um lago e mais bosques. O espírito de medo me 

atingiu. Eu senti que tinha que correr, mas meu carro 

estava do outro lado desses dois homens. Então eu 

tinha duas escolhas: correr, gritar, ou ficar firme no 

Senhor como meu refúgio na hora da necessidade. 

Comecei a adorar e orar em línguas, lutando contra o 

medo, orando fervorosamente no Espírito. Olhei para 

cima e vi esses homens ainda se aproximando com 

suas cabeças e rostos cobertos. Lembrei- me do que eu 

tinha acabado de dizer ao Senhor sobre ele tirar minha 

vida, então pensei: É isso. 

   Eu estava orando em línguas, sabendo que a Bíblia 

diz que quando oramos no Espírito, nos edificamos. 

Ao fazê-lo, comecei a ficar cheio do Espírito Santo, 

sabendo que não poderia sair disso sozinho. Os 

homens se aproximaram de mim e passaram direto 

sem dizer uma palavra, como se eu tivesse 

desaparecido completamente de vista. Enquanto eles 

andavam cada vez mais longe, eu me levantei e voltei 

para o meu carro, adorando a Deus. Assim que entrei 

no carro, peguei minha Bíblia e abri apenas para ver 

Isaías 51:12 destacado diante de mim. Comecei a ler 

como se fosse o próprio Deus falando comigo. 
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"Eu, eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você 

para que tema homens mortais, os filhos de homens, 

que não passam de relva, para que você esqueça o 

Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e 

lançou os alicerces da terra, para que viva 

diariamente, constantemente apavorado por causa da 

ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois 

onde está a ira do opressor? Os prisioneiros 

encolhidos logo serão postos em liberdade; não 

morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. 

Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agito o mar 

para que suas ondas rujam, o Senhor dos Exércitos é 

o seu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o 

cobri com a sombra da minha mão, eu que pus os 

céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que 

digo a Sião: ‘Você é o meu povo.’’’ 

ISAÍAS 51:12–16 

 

“Eu mesmo sou quem a consola”, Ele me disse. 

“Quem é você     para temer esses homens, que são 

como relva? Eu sou o Senhor seu Deus, seu criador, 

que fez a terra e está sobre a terra”. Esta memória 

vívida voltou para mim enquanto eu estava na escada 

do hospital na Índia com uma dor tremenda. No meu 

sofrimento, lembrei-me que o meu Deus está acima de 

tudo! Imediatamente, Ele falou algo para mim que 

mudou minha vida para sempre:  

“Mark, você será curado. Quando você for para casa, 

não quero que você volte ao seu trabalho e ao estilo de 

vida que tinha antes.” 
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  "O que devo fazer?" Eu perguntei a ele. 

  “Busque a minha face.” 

   Um ou dois dias depois, recebi um telefonema de 

um homem da África que profetizou que eu seria 

curado, confirmando o que Deus havia falado comigo. 

Recebi esta palavra pela fé, crendo em Deus e na 

minha cura.  Pouco tempo depois, o principal contato 

da nossa equipe na viagem, o pastor Morris, que me 

levou para o melhor hospital da cidade de Bangalore. 

Quando cheguei lá, fui atendido por vários médicos 

que tentaram colocar uma acesso venoso em minha 

veia para bombear fluido pelo meu corpo, já que eu 

estava muito desidratado por causa da dengue. Eles 

estavam lutando para encontrar uma veia, então 

começaram a cutucar minha pele com as agulhas. Não 

consigo descrever a tortura pela qual passei. Naquela 

época, eu tinha certeza de que, se a perseguição          

parecia algo, era isso! Depois de um tempo, os 

médicos ainda não tiveram sucesso, porque meus 

pulsos e braços estavam muito inchados de todas as 

agulhas anteriores. No final, eles tiveram que colocar 

uma agulha que usam em bebês na minha mão. 

    Eu estava programado para voltar para casa nos 

Estados Unidos em alguns dias, mas o pastor Morris e 

outros me encorajaram a ficar mais tempo no hospital, 

lembrando-me que eu tinha seguro que cobriria todos 

os custos médicos. Honestamente, eu só queria sair de 

lá e voltar para minha cama confortável, tomar um  
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banho quente e esquecer que tudo isso aconteceu. Mas 

eu também sabia que Deus ia me curar. Eu tive que 

dizer à equipe: “Não, eu vou para casa, mas no 

momento certo”.                        

 

                    RECUPERAÇÃO E TREINAMENTO 

 

No dia seguinte, um jovem que eu não conhecia veio 

ao hospital e trouxe uma mistura estranha para eu 

beber feita de folhas de mamão. Este foi o sabor mais 

diferente que já experimentei! Segurando meu nariz, 

despejei o smoothie de folha de mamão na boca e 

engoli.  

   Bebi novamente à tarde, esperando que isso ajudasse 

a aliviar meu sofrimento, embora anteriormente beber 

suco de mamão só parecesse piorar as coisas. No 

entanto, no dia seguinte, minhas plaquetas começaram 

a subir e comecei a me sentir um pouco melhor. 

    Deus é fiel!  

    Comecei a me recuperar rapidamente e, dois dias 

depois, recebi alta do hospital e estava me preparando 

para voltar pra casa. Eu ainda tinha alguns problemas 

para andar, então eu deveria ser movido em uma 

cadeira de rodas. No dia seguinte, estava quase na hora 

de ir e, surpreendentemente, pela primeira vez em duas 

semanas, eu estava com fome. Sentei-me à mesa com o 

pastor Morris e sua esposa, Oksana, o casal que havia  
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organizado o programa de nossa viagem, junto com 

alguns outros convidados. Tudo o que me deram para 

comer foi um prato de arroz branco, mas olhei para o 

outro lado da mesa e vi um pouco de frango cozido, 

então estendi a mão e peguei vários pedaços, jogando-

os no meu prato com um sorriso no rosto. A pastora 

Oksana se aproximou e tirou o frango de mim, 

dizendo: “Você está louco?!” Eu não comia há duas 

semanas, então  ela falou que o frango iria fazer mal ao 

meu estômago. Eu estava  um pouco chateado com ela, 

imaginando que tipo de pessoa me negaria um pedaço 

de frango! Então eu pensei comigo mesmo, Em 

algumas horas, estarei de volta aos Estados Unidos e 

poderei comer um bife gordo! Sim, eu disse isso, um 

bife gordo! 

  Quando chegamos ao aeroporto para irmos embora da 

Índia, senti como se nunca tivesse ficado doente. 

Depois que desembarcamos no Estados Unidos, pedi 

uma pizza pequena e comi (o que provavelmente não  

foi a ideia mais inteligente, comer toda a gordura  que 

tinha e o fato de eu ter comido apenas duas refeições 

antes disso). Fiquei satisfeito e feliz. Deus me curou! 

Nos dias seguintes, relaxei em casa, dormi cerca de 

doze horas por dia e descansei completamente.  

     Tendo me recuperado totalmente, era hora da minha 

verdadeira missão, começar com meu treinamento. 

Lembrei-me do que Deus havia falado comigo naquela 

escada do hospital, para buscar a sua face.  Então 

comecei com diz em  Mateus 6:33: “Mas buscai  
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primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas”. Eu tive que me 

entregar primeiro a buscar o Reino dos céus, não voltar 

à vida normal que eu tinha antes. 

       Anteriormente, eu trabalhava horas extras todas as 

semanas para um propósito que era terreno, um que 

estava consumindo meu tempo. Minha vida cristã era 

morna e sem vida.  Era apenas ir para o trabalho e à 

igreja. Eu era o porteiro da igreja. Fazia  todas as 

“coisas da igreja” que pareciam ser a coisa certa na 

época. Eu colocava um sorriso na igreja, mas em casa, 

eu era miserável. Eu orava duas vezes por semana, 

cada vez que orava gastando cinco minutos pedindo a 

Deus coisas para marcar na minha lista, pensando que 

isso era tudo que a vida cristã deveria ser. Eu estava 

cego. 

       Acredito que o pior lugar que você pode estar é no 

meio de um     problema sem saber que há um 

problema. É sempre fácil consertar   um vazamento em 

um barco quando ele é pequeno, mas quanto mais 

tempo você o deixar aberto, mais água continuará 

fluindo pelo buraco até ficar cada vez maior e, 

eventualmente, como aconteceu com o Titanic, ele 

afundou. Eu estava vazando e não sabia.    Eu estava 

jogando o jogo da “igreja”. 

Mas agora eu tinha um mandado de Deus. Busque a 

minha face. E enquanto eu fazia isso, essas atitudes e 

comportamentos mundanos começaram a desaparecer,  
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substituídos pelo fogo da intimidade com Jesus. 

Comecei a fazer exatamente as coisas que todos somos 

chamados para fazemos: sentar aos pés de Jesus, 

crescer em relacionamento íntimo com Ele e entender o 

preço que Ele pagou por nós. À medida que comecei a 

conhecê-lo mais, comecei a entender a mim mesmo e 

meu propósito aqui nesta terra. A verdadeira identidade 

começou a se manifestar em minha vida, e as coisas 

lentamente começaram a mudar. 

    Meu antigo chefe, que por acaso era meu irmão, me 

ofereceu meu antigo emprego de volta com cinqüenta 

por cento extras além do que eu havia ganho 

anteriormente, um acordo que nenhuma pessoa 

razoável recusaria. Eu administrava seu negócio e era 

responsável por uma equipe de treze funcionários; ele 

tinha começado um novo negócio e estava entregando 

o controle totalmente para mim. Eu também estava 

fazendo trabalhos extras vendendo carros, para  a 

maioria dos russos. Mas eu sabia o que aconteceria se 

eu voltasse a este trabalho. Eu seria atraído de volta ao 

velho eu, ao meu antigo estilo de vida morna. Alguns 

são chamados para impactar  a esfera do trabalho, mas 

no fundo, eu sabia que havia algo mais para mim, e se 

eu voltasse, não viveria  o propósito  e a vontade de 

Deus sobre a minha vida. Então eu disse a ele que 

Deus havia me dado um propósito maior e um 

chamado maior que eu tinha que seguir. 
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                        VISÃO E CHAMADO 

 

Nesta nova temporada, tomei consciência do chamado 

que Deus havia colocado em minha vida. Não era algo 

completamente novo, mas sim, havia nascido em mim 

anos atrás.     

    Recebi uma visão em uma conferência em 2013 na 

qual me vi  em um palco com centenas de pessoas na 

minha frente. Inicialmente, pensei que era o orgulho que 

estava me fazendo “ver” isso, mas, na verdade, era um 

vislumbre do futuro que Deus tinha para mim. Sabia que 

era eu que estava na visão, mas não sabia como isso 

poderia acontecer, eu não era orador ou pregador. 

Lembro-me de quando estava na faculdade e me pediram 

para fazer uma apresentação na frente de quinze pessoas, 

e eu estava com tanto medo de falar na frente de grupos 

que não fui à aula naquela semana. Em outra ocasião, 

sentei-me em uma fogueira com um amigo, Daniel, que 

me perguntou: “Mark, o que você quer fazer na vida?” 

Eu disse que não tinha certeza, mas que me via diante de 

uma multidão no exterior.  

    Um ano depois, compartilhei essa visão com um grupo 

de meus amigos líderes, eles riram de mim. Isso me 

quebrou por dentro e me deixou em turbulência, tendo 

apenas começado a acreditar que isso era possivelmente 

uma visão de Deus. Mas cedi à dúvida porque nunca me 

vi sendo um pregador.  
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    Eu queria entrar no negócio; era isso que eu pensava 

para minha vida.  Meus irmãos são empresários, então eu 

seria um       também. Isso era tudo o que eu almejava na 

vida:  ser um empresário e ter coisas boas. Era meu 

propósito. Ocasionalmente, eu desistia e chamava isso de 

minha missão. Na verdade, eu tinha um rendimento 

maior do que tenho agora,  mas  dou duas, se não três 

vezes mais para a grande comissão agora do que antes. É 

minha alegria ser uma bênção para nossa geração. 

Honestamente, posso dizer agora que eu era morno antes 

de ir para a Índia, mas definitivamente não pensava 

assim na época.  

    Durante meu tempo na Índia, tive a oportunidade de 

compartilhar meu testemunho em uma cruzada. Ao 

testemunhar  naquele palco, lembrei-me da visão que  

tinha recebido dois anos atrás. Era isso! Esta foi a visão 

exata que eu tive. As pessoas riram da visão, mas aqui 

estava eu testemunhando seu cumprimento.  

     Deus é fiel, meu amigo.  

Ele quer lhe dar uma visão 

para sua vida e está determinado 

a realizá-la. Uma vez que você 

tenha fé e obedeça a Sua voz, os sonhos que Ele coloca 

dentro de você serão realizados. A Bíblia diz: “Deleite-se 

também no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu 

coração”.2 É quando você começa a permanecer Nele, os  

 

 

 

“É quando você 

começa a permanecer 

nele, os desejos dele se 

tornam os seus 

desejos” 
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desejos dele se tornam seus desejos. À  medida que a luz 

brilha, a escuridão é removida e os motivos tornam-se 

limpos e puros. Ele coloca a visão dele dentro do seu 

coração, e conforme você obedece, Ele fará acontecer. 

    O que Deus começou na minha vida era muito 

precioso, e passava longe bens terrenos, dinheiro, 

sucesso e posses que    simplesmente passarão como tudo 

neste mundo. A vida  na terra é passageira, hoje podemos 

ter bens materias aqui e amanhã já não sabemos.  Jesus 

disse: “A seara é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara  que envie 

trabalhadores para a sua seara.”³ Se Jesus disse que a 

colheita foi abundante durante seu tempo na terra, quanto 

mais abundante é agora? 

     Deus está procurando por pessoas nas quais, Ele 

possa colocar Sua visão. Você vai correr com a visão que 

Deus lhe deu,  assim como Neemias fez quando voltou a 

Jerusalém para reconstruir seus muros, 

independentemente da dificuldade que você possa 

enfrentar? Ele está esperando por você, e a visão só será 

realizada se você permanecer Nele e o obedecer. Ele tem 

um grande plano para sua vida. 

     Não vale a pena vender por algumas moedas como 

fez Judas quando traiu Jesus por trinta moedas de prata. 

Porque no final das contas, você não pode levar seu carro 

ou sua casa para o céu. Você só leva a si mesmo e outras 

pessoas. Minha maior alegria quando chegar ao céu não  
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serão as coisas que fiz na terra; serão as almas que estão 

ali por causa de algo que Deus fez através da minha vida. 

Almas, almas, salvação de almas, esta é a maior alegria 

que se pode experimentar.  

    Seguir Jesus é muito mais do que ir a um altar. É 

muito mais do que simplesmente dizer: “Use-me, 

Senhor”. Significa pegar sua cruz e segui-lo. É negar a si 

mesmo, negar a cultura, até mesmo negar a família às 

vezes. É morrer para si mesmo e fazer o que o Pai lhe 

disser para fazer,  assim como Jesus fez.  

   Seguir a Deus é uma vida de sacrifício. É uma vida de 

quebrantamento às vezes, e muitas pessoas vão te 

entender mal.  É ser um peregrino, passar pela porta 

estreita e não pela larga. Mas, apesar de tudo isso, não há 

lugar melhor para estar do que  exatamente onde o 

Senhor o chamou. Isso pode ser no exterior,  em outro 

estado, em sua própria cidade, na escola, em um 

emprego ou em uma carreira. Conheço muitas pessoas 

que são enviadas por Deus como missionárias para seus 

locais de trabalho, escolas e comunidades locais. O 

importante é estar onde Ele quer que você seja.  

    Alguns de nós se tornaramos frios e inativos em nosso 

chamado. Dizemos que somos chamados para dar 

financeiramente, mas não podemos dar nem um dízimo 

de dez por cento para nossa igreja local. Nós dizemos 

que somos chamados como professor ou pregador,   mas 

nunca compartilhamos o Evangelho com ninguém. Nós  
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dizemos que somos chamados  servir a Deus nos 

negócios, mas focar em nós mesmos, dirigindo carros 

caros e apenas alimentando nossa carne. Mas Deus tem 

muito mais para você do que a rotina de seu trabalho,  

família e frequência à igreja. O que você precisa só pode 

ser encontrado em um lugar: No lugar secreto. À medida 

que você gasta tempo buscando o Senhor, tudo o mais 

que Ele deseja para você começará a ser cumprido. 

Começa e termina em Sua presença.  

    Talvez você não esteja compartilhando o Evangelho 

com seu próximo porque está com medo. É a presença de 

Deus que afasta  todo o medo. Talvez você ache muito 

difícil dar menos dez por cento de suas finanças. É a 

presença de Deus que te tornará mais intimo Dele, não 

através de status ou bens materiais.  

Talvez você não saiba qual 

é a vontade Dele para sua vida. 

Mas primeiro você foi chamado  

para estar com Ele. Estou confi- 

ante de que Deus te trouxe aqui para que você possa se 

tornar íntimo Dele. E por “aqui”, quero dizer as próprias 

páginas deste livro e o lugar em que você  se senta agora 

enquanto lê. Este foi o começo para mim. Quando  

comecei a orar, jejuar e buscar a face de Deus, Ele 

revelou claramente o chamado que tinha para minha 

vida. Foi no lugar secreto que comecei a conhecer 

intimamente aquele  

 

 

“O que você 

precisa só pode ser 

encontrado em um 

lugar: No lugar 

secreto.” 
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que caminharia  ao meu lado enquanto eu vivia esse 

chamado, nos bons e nos maus momentos.  

                                                       A estrada à frente nunca 

                                                 seria fácil, Deus nunca nos  

                                                 prometeu uma vida 

tranquila, mas nos prometeu que estaria conosco em 

todos os momentos e que valeria a pena. Eu poderia ter 

evitado o sofrimento escolhendo uma vida confortável e 

próspera, mas teria perdido Ele. E Ele é a nossa grande 

recompensa.4  

 

UM HOMEM DE DEUS 

 

   Deus não nos chama por um caminho fácil. Ás vezes, 

as  pessoas que parecem ter o maior chamado são as que 

mais sofrem. A Bíblia está cheia de histórias de homens 

e mulheres de Deus que realizaram grandes coisas, mas 

sofreram muito. Há um inimigo lá fora, e ele não está 

feliz com você tomando sua propriedade e levando as 

pessoas para  a cruz. O espiritual é mais real do que o 

natural que vemos hoje.  

  O Apóstolo Paulo foi um dos que sofreram pelo 

Evangelho. Conhecemos Paulo como o homem que viu 

muitos milagres, curas e salvações, mas também foi um 

homem de sofrimento; antes de sua conversão, ele foi a 

causa disso para tantos cristãos que foram perseguidos e  

mortos por sua fé em Jesus.  

 

     

“Ele é a nossa grande 

recompensa.” 
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A Bíblia diz que Paulo (também chamado Saulo) 

“destruiu  a igreja, entrando em todas as casas, e 

arrastando homens e mulheres, prendendo-os na prisão”5 

e que ele estava “suspirando ameaças e assassinato 

contra os discípulos do Senhor”.6 Ele era um homem 

com quem você não queria mexer! Mas um dia, ele teve 

um encontro com Jesus que mudou completamente sua 

vida. Você provavelmente conhece bem a história.  

 

  “Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de 

repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. 

      Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, 

Saulo, por que você me persegue? "Saulo perguntou: "Quem 

és tu, Senhor? "  

      Ele respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você persegue. É 

difícil para você chutar contra os  aguilhões.” 

ATOS 9:3–5 

 

Lembre-se, quando os outros o perseguem, eles estão 

realmente perseguindo Jesus. Foi isso que Jesus disse a 

Saulo neste encontro. Ele está com você em todo o seu 

sofrimento, sentindo a mesma dor que você sente. E dói 

ver seu povo sofrer, mesmo sabendo que o sofrimento 

produzirá bons frutos.  

   Quando Saulo se levantou deste encontro com Jesus, 

ele estava cego. Seus companheiros o levaram para a 

cidade, e a Bíblia diz: “Ele ficou três dias sem ver, e não 

comeu nem bebeu”.7 Fala sobre uma introdução ao 

cristianismo! Isso não foi confortável e descontraído  
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como muitos de nós esperamos que nossas vidas sejam. 

Enquanto Saulo ainda estava cego, Deus falou a um 

homem chamado Ananias para ir orar para que Saulo 

recuperasse a visão. A última coisa que o Senhor disse a 

Ananias foi: “Mostrarei [Saulo] quantas coisas ele deve 

sofrer por causa do  meu nome”8 Saulo foi marcado com 

os sofrimentos de Cristo antes mesmo de começar  seu 

ministério.  

    Depois de curado, Paulo começou a pregar que Jesus 

era o Filho de Deus, para espanto daqueles que o 

conheciam como um aterrorizador dos cristãos. Essa 

incrível transformação era óbvia para todos e resultaria 

em sua primeira experiência de sofrimento pelo 

Evangelho. “Depois de muitos dias, os judeus tramaram 

matar ele."9 Duvido que muitos de nós tenham 

enfrentado esse tipo de oposição tão cedo em nossa 

caminhada com Jesus. Que experiência turbulenta foi 

essa para Saulo, ele acabou de ser salvo, começou a 

pregar o Evangelho e já estava sendo perseguido. 

    Mais tarde em seu ministério, Paulo e seu 

companheiro Silas foram presos na prisão por seguirem 

Jesus. Parecia que eles tinham todos os motivos para 

estarem deprimidos e sem alegria, mas, em vez disso, 

eles escolheram a alegria em seu sofrimento. Eles oraram 

e cantaram hinos a Deus. Da próxima vez que você 

enfrentar dificuldades por causa de Jesus, rejeite a 

tentação de reclamar e comece a cantar louvores a Deus.  
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O resultado foi dramático: um grande terremoto sacudiu 

a prisão, todas as portas se abriram e as correntes de 

todos os prisioneiros foram soltas.  

 E isso não foi o fim de tudo,  

o carcereiro, que estava  prestes  

a cometer suicídio, recebeu o  

Evangelho, e toda a  sua família  

foi salva e batizada. Paulo e Silas foram espancados e 

presos, mas eles sabiam que o resultado final era que 

Jesus  seria glorificado e eles sairiam por cima.       

      Se você for perseguido por causa do Evangelho, você 

sairá por cima em nome de Jesus! 

      O que quer que você esteja passando agora, você 

verá a vitória em nome de Jesus! 

      Paulo também recebeu palavras proféticas que 

assustariam muitos de nós. Um profeta chamado Ágabo 

amarrou suas próprias mãos e pés com o cinto de Paulo e 

disse: “Assim diz o Espírito Santo: Desta maneira os 

judeus amarrarão  o dono deste cinto em Jerusalém e o 

entregarão aos gentiosa.”10 Imagine         essa palavra! 

Apesar dessa advertência, Paulo continuou a ir a 

Jerusalém para cumprir a missão que Deus lhe havia 

dado, dizendo: “Estou pronto não apenas para ser 

amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo 

nome do Senhor Jesus.”11 

     Esta geração adora a sigla YOLO – You Only Live 

Once (VSVUV –  Você só vive uma vez) a ideia de que 

devemos viver a vida ao máximo. Paulo viveu sua   vida  

 

“Da próxima vez que 

você enfrentar 

dificuldades por 

causa de Jesus, 

rejeite a tentação de 

reclamar e começar 

a cantar louvores a 

Deus.” 
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ao máximo para Jesus, sem medo de sofrer ou mesmo 

morrer. Quando você está com medo do que as pessoas 

pensam sobre você ou podem fazer, você nunca poderá 

realizar a vontade completa do Pai. Em vez disso, o 

medo o levará a servir à vontade do homem. Quando 

você teme a Deus, você vive diante Dele; você não tem 

medo e entende quem é realmente o Rei em sua vida. 

Quando Jesus é seu rei e Senhor, o sofrimento se 

transforma em glória, porque você entende que coisas 

maiores estão por vir. É uma alegria passar por 

dificuldades quando você sabe o que está do outro lado. 

Foi isso que levou Paulo a continuar sua missão  com 

alegria,  ele entendeu o resultado final.  

   Como resultado de seu sofrimento, Paulo teve muitas 

oportunidades de pregar o Evangelho e compartilhar seu 

testemunho: aos judeus em Jerusalém, diante do 

conselho religioso, diante do governador Félix e do rei 

Agripa, e na ilha    de Malta. Em Malta, após um 

naufrágio catastrófico, o diabo tentou atacar Paulo com 

uma cobra que saiu em meio a madeira da fogueira e o 

mordeu. Mas isso não poderia impedir os planos de Deus 

para o povo. A vida jogará cobras em você durante os 

tempos de provações e dificuldades, mas lembre-se, 

Deus não desperdiça nada e faz com que tudo se 

transforme.  
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ABRAÇANDO O SOFRIMENTO 

 

“Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a 

minha franqueza.” 

         2 CORÍNTIOS 11:30 (NVI) 

 

   Esta é uma afirmação muito contracultural de Paulo. As 

pessoas se gabavam naquela época e se gabam hoje. Mas 

esse tipo de ostentação parece um pouco diferente. Mesmo 

sendo um  homem muito educado e influente, Paulo 

escolheu se orgulhar de seus sofrimentos e fraquezas.  

   Ele sabia que quando  

estava fraco, ele era forte.  

Foi uma alegria para ele  

sofrer por Cristo, e ele sabia  

que em sua fraqueza, ele teria o privilégio de experimentar o 

poder de Deus repousando sobre ele. Paulo sabia disso porque 

Jesus havia dito  a ele: “A minha graça te basta, porque o 

meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”.12 Qual foi a resposta 

de Paulo? “Por isso, me gloriarei ainda mais alegremente nas 

minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em 

mim. Por isso, por amor de Cristo, me deleito nas fraquezas,  

nos insultos, nos sofrimentos, nas perseguições, nas 

dificuldades. Pois quando estou fraco, então sou forte.”13 

      Você pode dizer isso sobre 

si mesmo, que você se deleite 

com a  fraqueza? Que tal insul- 

tos? Dificuldades? Perseguição? 

Só é possível ter alegria nessas 

coisas quando você conhece a 

“Deus não desperdiça 

nada e faz com que 

tudo se transforme 

para o bem” 

“me deleito nas 

fraquezas, nos insultos, 

nos sofrimentos, nas 

perseguições, nas 

dificuldades. Pois 

quando estou fraco, 

então sou forte.” 
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realidade  do poder de Deus que pode repousar sobre você. 

Paulo estava pronto para assumir  a perfeita vontade de Deus 

para sua vida porque ele foi capaz de abraçar o sofrimento. 

Ele recebeu consolo do Espírito Santo e teve alegria porque 

teve uma verdadeira revelação do sofrimento. Ele sabia o 

que significava participar de Cristo, não apenas através da 

oração, mas também através do sofrimento. 

 

    “De fato, todos os que desejam viver piedosamente 

em Cristo Jesus serão perseguidos.” 

 

2 TIMÓTEO 3:12 (NVI) 

 

O sofrimento pode vir de muitas formas, mas uma delas, é a 

perseguição, não é apenas uma possibilidade; é uma 

promessa de Deus. É prometido a todos nós que queremos 

viver uma vida piedosa e uma promessa para todos os que 

se sacrificam pelo Reino. Jesus disse a seus discípulos que, ao 

abrir mão da família e propriedades por amor a Ele e por 

amor ao Evangelho, eles receberiam uma bênção 

centuplicada.14 Mas no mesmo versículo, Ele também 

prometeu perseguição.  O  vale, a preseguição são reais, mas 

a montanha também, uma bênção cem vezes maior. Se esse 

tipo de sofrimento é garantido, devemos escolher abraçá-lo e 

receber a  revelação completa  de como Deus o quer usá-lo 

para a nossa bênção. 

      Muitos homens e mulheres de Deus ao longo da jornada  

enfrentaram perseguições muito maiores do que as nossas.  
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Todos os apóstolos, exceto João, foram mortos por sua fé. 

Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque se recusou 

a morrer da mesma forma que Jesus. Estevão, o primeiro 

mártir, foi apedrejado até a morte pelos líderes religiosos 

judeus por seguir Jesus, mas em seus momentos finais, ele 

ficou cheio de alegria ao ver Jesus em pé à direita do Pai no 

céu. 

      O rei Davi disse: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra 

da morte, não temerei mal algum, porque você está comigo; 

a tua vara e o teu cajado me consolam”.15 Há momentos na  

vida em que parece que subimos a montanha de Deus e 

todo problema desaparece de vista. Outras vezes, o vale 

parece tão profundo que não conseguimos imaginar como 

escapremos dele.  Não importa em qual estação você se 

encontra, você pode ter plenitude de alegria ao permanecer na 

presença de Deus. Ao longo deste livro, quero que você veja o 

propósito e a bênção do sofrimento em sua vida, para  que, 

não importa o que aconteça, você possa ter essa alegria. 
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O PROPÓSITO DO SOFRIMENTO 
 
 

 

 

      

ENQUANTO estivermos nesta terra, enfrentaremos  

dificuldades. Escrevi este livro para ajudá-lo a entender o 

propósito que o sofrimento tem em sua vida e a alegria que 

você  pode encontrar em meio a ele. Muitas pessoas 

perguntam, o sofrimento é de Deus? Quando eles vêem o 

sofrimento no mundo ao seu redor, eles pensam que é uma 

evidência de que não pode  haver um bom Deus. Como um 

bom Deus pode permitir que essas  coisas aconteçam? Você 

certamente encontrará oposição e aflição em algum 

momento, mas Deus não é necessariamente a fonte dessas 

coisas. Em vez disso, Ele permite que você experimente 

dificuldades por uma razão. No meio da luz, há um pouco de 

escuridão para provar que a luz está lá. 

     Não acredito que Deus seja a fonte de todo o nosso 

sofrimento. Lembre-se, é o inimigo que rouba, mata e destrói. 

1As  pessoas morrem o tempo todo; ficam doentes;  

enfrentam circunstâncias traumáticas. Mas analise o cego 

em João 9. 
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Jesus revela que a doença deste homem não era devido a 

algum pecado pessoal ou familiar, mas para que a Glória de 

Deus pudesse ser revelada através de sua cura. Deus não 

tornou este homem cego, mas Ele mudou a situação para 

trazer glória a Si mesmo;  Ele tinha um propósito para o 

sofrimento. As coisas nem  sempre são o que parecem, e não é 

nosso trabalho descobrir tudo. Só precisamos confiar nos 

propósitos de Deus para nossas vidas.  

       Às vezes podemos ver como Deus pode usar nosso 

sofrimento para o bem, mas ainda assim nos deixa 

desesperados. O problema é que muitos de nós não 

entendemos completamente o Reino de Deus. Pensamos que 

o sofrimento está ligado à tristeza, e que somente quando o 

sofrimento acabar encontraremos nossa alegria novamente. 

Mas o Reino é completamente diferente disso. 

      Quando Jesus morreu na cruz, Ele realizou muitas coisas 

em nosso favor. É claro que Sua morte primeiro  pagou o 

perdão de nossos pecados, mas também abriu o caminho para 

o Espírito Santo habitar dentro de cada um de nós. Somente 

um vaso limpo poderia receber Deus por  dentro. A Bíblia diz 

que “o reino de Deus é… justiça, paz e alegria no Espírito 

Santo”.2 E sabemos que a alegria é o segundo fruto do 

Espírito Santo está escrito em Gálatas 5:22. Portanto, por 

causa de Sua morte e da vinda do Espírito  Santo, Jesus 

garantiu que possamos ter alegria em meio ao sofrimento. Ao 

entrarmos na realidade do Reino de Jesus, sabemos que 

enfrentaremos provações, porque Ele    prometeu que iremos  
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passar. E quando passamos por essas provações, é importante 

permitimos  que Deus cumpra Seus propósitos em nós por 

meio desses  testes. 

       O inimigo tentará tornar nossa vida um inferno. Lembre-

se que seu objetivo sempre será: roubar, matar e destruir. Ele 

quer roubar nossa paz e alegria, matar nossas esperanças, 

sonhos e destruir a confiança que  temos em Deus. Ele sabe 

que somos uma ameaça ao seu reino quando estamos 

seguindo a Jesus e cumprindo o chamado em nossas vidas. À 

medida que esse obstáculo surge, temos a opção de seguir a 

Jesus e confiar em Sua graça para nossas provações, sabendo 

que Ele usará para nos tornar mais fortes e mais parecidos 

com Ele. 

Mas o sofrimento também 

pode ser causado por nossas 

próprias más escolhas. Às vezes 

culpamos o diabo por nossos 

problemas, quando somos 

responsáveis pelo buraco em que 

caímos. Há consequências para 

nossas ações; o pecado leva à morte. Talvez você esteja 

culpando o diabo pelo sofrimento que você experimentou 

devido a um acidente de carro que você teve. Mas se você 

não cuidou do seu carro, deixando-o com os pneus carecas, 

furados, e um pneu estourado por causa desse erro, a culpa é 

sua! Você deveria ter trocado os pneus. Ou talvez você esteja 

doente e não cuida do seu corpo, então a tendência é piorar.  

 

 

 

“Ao entrarmos 

na realidade do Reino 

de Jesus, sabemos que 

enfrentaremos 

provações, porque Ele    

prometeu que iremos 

passar.” 
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Há consequências para nossas ações. A vida cristã não nos 

torna imunes a más decisões; nos convida a seguir o Bom 

Pastor, que sabe exatamente como devemos ir. Se você o 

seguir, ele não o desviará. Mas ele também  não vai ocultar 

você das provações. O rei  Davi não disse que Deus nunca o 

deixaria passar pelo vale da sombra da morte, mas que DEUS 

seria com ele naquele vale.  

                                                     Mesmo quando você estiver 

                                                tomando  as decisões certas,  

                                               ainda passará por  provações. Es- 

                                               teja você no ministério de tempo 

                                           integral, nos negócios, na escola                       

                                               ou em qualquer outra coisa, você  

os encontrará. A realidade é sobre como você enfrenta  

essas  provações e o que (ou quem) você escolhe para ser sua 

fonte de conforto, isso faz toda diferença. Muitas pessoas 

permitem que coisas prejudiciais entrem em suas vidas para 

confortá-las através das provações. Cigarros, álcool e muitas 

outras coisas podem se tornar como “consolo” no sofrimento. 

Mas  no dia seguinte, a dor voltará, ainda mais pior. Há apenas 

um que pode realmente confortá-lo em sua dor, e os efeitos 

colaterais de seu trabalho são sempre bons, Jesus, somente 

ELE!               

Então, voltemos á questionar, este  

capítulo pergunta: Qual é o propósito  

do sofrimento? Acho que uma coisa  

precisa ser estabelecida primeiro.  

 

 

 

“É sobre como você 

enfrenta  essas  provações 

e o que (ou quem) você 

escolhe para ser sua fonte 

de conforto, isso faz toda 

diferença.” 

“A vida cristã não 

nos torna imunes a 

más decisões; nos 

convida a seguir o 

Bom Pastor.” 
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Nós nunca  vamos entender completamente tudo o que 

acontece nesta terra.  Deuteronômio 29:29 diz: “As coisas 

encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as 

reveladas  pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, 

para que sigamos todas as palavras desta lei.” As pessoas 

tentam descobrir tudo. Elas perguntam: “Por que?  Por que 

isso aconteceu? Por que essa tragédia aconteceu? Por que não 

consegui o avanço que esperava?” Muitas vezes, as pessoas 

permitem que essas perguntas as dominem e as levem ao 

desespero. Elas nunca seguem em frente, porque são mantidos 

cativos por essas questões. 

     Algumas das faculdades mais bem-sucedidas da América 

foram fundadas no cristianismo, mas agora são as escolas 

mais ateístas. Provavelmente existem muitas razões pelas 

quais isso aconteceu, mas acho que pode ser em parte porque 

eles foram tão fundo para tentar descobrir tudo que se 

perderam no meio disso. Não é ruim fazer perguntas, mas não 

devemos ficar presos se não recebermos uma resposta. 

     Eu não vou correr atrás de Deus perguntando Por que 

quando Ele não me revelou a resposta. Em vez disso, vou 

seguir em frente com minha vida e entender que Deus 

trabalhará para o bem no final. Se eu continuar meditando 

sobre o desconhecido, não serei produtivo com minha vida. 

Mas se eu seguir em frente e permitir que Deus complete sua 

boa obra, é exatamente isso que vai acontecer. Continue 

seguindo em frente, permita que Deus o conforte, permaneça 

nEle e permaneça em suas promessas. Nós não vamos  
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entender completamente até chegarmos ao céu, então antes de 

chegarmos lá, precisamos aprender a confiar. 

     Qualquer que seja a fonte de nosso sofrimento, Deus é 

capaz de usá-la para seus propósitos. Seja um ataque do 

inimigo, o resultado de nossas más escolhas, ou mesmo testes 

que, o próprio Deus nos permite passar, há muito a ganhar 

com tudo isso. Ele é bondoso e não permitirá que essas 

circunstâncias sejam desperdiçadas, se permitirmos que Ele 

faça sua obra em nós. Se você quer ter alegria no sofrimento, 

precisa entender como Deus quer mudá-lo através de tudo 

isso. Lembre-se, Ele é seu Pai. Ele não está tentando destruir 

você.  Ele te ama e quer o melhor para você, porque você é 

filho.  

 

A DISCIPLINA DO PAI 

 

Hebreus 12 é um ótimo lugar para começar se quisermos 

descobrir os propósitos de Deus em nosso sofrimento. A 

primeira coisa que nos mostra é que o Pai às vezes nos 

disciplina. A disciplina muitas vezes parece negativa, mas, na 

verdade, é uma coisa linda. Todo pai terreno disciplina seus 

filhos para o bem deles, então quanto mais Deus nos 

disciplinará para o nosso bem?  

 

“Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se   

magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a   

quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho.” 
 

            HEBREUS 12:5–6 (NVI) 
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   Esta passagem em Hebreus está, na verdade, citando 

Provérbios 3:11-12. O rei Salomão escreveu muito sobre, 

disciplina em Provérbios. Aqui estão alguns exemplos da 

Nova Versão Internacional (NIV): “Certamente morrerá por 

falta de disciplina; andará cambaleando por causa da sua 

insensatez.” (5:23); “Quem acolhe a disciplina mostra o 

caminho da vida, mas quem ignora a repreensão 

desencaminha outros.” (10:17); “Todo o que ama a disciplina 

ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é 

tolo.” (12:1); “Discipline seu filho, e este lhe dará paz; trará 

grande prazer á sua alma. Eles lhe darão paz.” (29:17). Você 

pode observar em cada citação como a disciplina é importante 

para Deus?  Isso o manterá vivo, fará com que você ande no 

caminho da vida, lhe dará conhecimento, trará paz, prazer e 

muito mais. 

    Quando eu era criança, decidi colocar minha mão em um 

fogão quente e, não surpreendentemente, queimei gravemente. 

Disseram-me para não tocar no fogão, mas não escutei, e 

agora tenho uma cicatriz na mão por causa da minha 

desobediência. Essa simples experiência de sofrimento me 

disciplinou, para que eu não cometa o mesmo erro novamente. 

O mesmo acontece com Deus. Muitas vezes Ele nos permite 

experimentar as consequências de nossas ações para que não 

continuemos fazendo as escolhas erradas.  

   A única coisa que me segurou, durante meu tempo na Índia 

foi que Deus transformaria tudo para o meu bem no final. Eu 

sabia que isso era verdade, porque sei que Ele é um bom Pai. 

Como eu disse antes, nem todo sofrimento faz parte do plano  
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de Deus, às vezes é por causa de nossas más escolhas ou do 

inimigo tentando nos destruir, então não acredito que Deus 

tenha me dado essa doença para me disciplinar. A razão que 

eu estou recordando essa história é por causa da revelação que 

me fez passar pelo sofrimento: Deus é bom. 

   Você precisa perceber essa verdade quando experimentar a 

disciplina de Deus: Ele só disciplina você porque Ele ama 

você. Ele é um bom Pai que se importa profundamente com 

você e sabe exatamente do que você precisa. Ele quer que 

você se torne mais parecido com Jesus, fortalecendo sua fé a 

cada dia. E Ele está comprometido a fazer o que for preciso 

para conseguir isso, tudo por causa de Seu grande amor por 

você, pode doer um pouco, mas produzirá bons frutos em sua 

vida.  

                                               Isso me fez pensar em alguns 

                                   “filhos espirituais” nas quais estou     

                                    investindo, alguns que foram  

                                    salvos recentemente. Eles ainda          

                                    têm coisas em suas vidas que 

precisam ser removidos, e é importante que eu seja capaz de 

corrigi-los amorosamente nessas áreas. A verdade muitas 

vezes dói, mas nos liberta. Nem todo mundo quer receber 

correção, mas eu quero ver esses caras mudarem e se tornarem 

mais frutíferos, porque eu os amo. A única maneira de 

alcançar o potencial que Deus tem para você é abraçando a 

sua disciplina. 

   Conte suas dificuldades como disciplina. O que quer que 

você enfrente em sua vida, não veja essas situações como  

 

 

“A única maneira 

de alcançar o 

potencial que Deus 

tem para você é 

abraçando a sua 

disciplina.” 
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negativas, mas como um sinal de que você é um filho legítimo 

de Deus. 

 

“Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina;     

Deus os trará como filhos. Pois, qual o filho que não é 

disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, 

e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são 

filhos legítimos, mas ilegítimos.” 

HEBREUS 12:7–8 

 

    Quando você experimenta a correção de Deus, é prova de 

que você é um filho legítimo. Esta escritura diz que se você 

não receber disciplina, você não é um verdadeiro filho de 

Deus. Se você quer passar pelo sofrimento de cabeça erguida 

e na alegria do Senhor, você tem que reconhecer sua adoção 

como filho ou filha do Rei. Se você tem a perspectiva errada 

de Deus, você vai pensar que Ele não se importa, ou que Ele 

está punindo você, porque Ele está com raiva. Mas quando 

você sabe que é filho ou filha e coerdeiro de Cristo, você 

perceberá o privilégio que é ser disciplinado por Deus. 

     No Reino, os órfãos não sabem que têm um Pai, mas os 

filhos sim. Quando você recebe a revelação da filiação, você 

passa pelas provações, tendo a certeza que pode confiar em 

seu Pai pra tudo. Mas se você é um órfão e não percebe quem 

é seu Pai, você não vai confiar Nele. Você desistirá e voltará 

aos seus velhos hábitos, ficará desanimado e poderá até 

abandonar sua fé. Se você entender sua filiação, verá que seu 

Pai está com você mesmo na escuridão. Quando você é um  
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filho, você não perde Cristo no meio disso, Ele está com você 

na tempestade. E quando você começar a confiar Nele como 

seu Pai, você descobrirá que nas dificuldades, você ganhará 

uma revelação ainda maior por ser filho. Quanto mais você 

confiar nEle no sofrimento, mais você verá como Ele é um 

bom Pai para você. 

    O Pai nos disciplina por causa de seu grande amor. Mas não 

é só para não cometermos os mesmos erros novamente. É 

também para nos treinar para que nos tornemos frutíferos no 

ministério para o qual Ele nos chamou.  

 

TREINAMENTO EM JUSTIÇA 

 

“Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no  

momento, mas sim de tristeza.  Mais tarde, porém, produz 

fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram 

exercitados”. 

HEBREUS 12:11 

 

    Quando você vai à academia, você tem que forçar seu corpo 

se quiser ver resultados. Não é até você esticar seus músculos 

com dor que eles realmente começam a crescer. O mesmo é 

verdade em nossa vida espiritual. Deus quer que sejamos 

fortes no Espírito, mas precisamos passar pelas provações da 

vida para fortalecer nossos músculos espirituais. Você deve 

ser treinado tanto na força espiritual e compreensão para 

estarmos preparados para as missões que virão.  
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   Um pai não vai dar ao seu 

filho a chave de seu carro, se 

a criança tiver apenas dez anos, 

não importa o quanto a criança 

implore.  Há algumas coisas para as quais precisamos estar 

preparados antes de podermos entrar nelas. A colheita da 

justiça, sobre a qual Hebreus 12 fala só vem para aqueles que 

foram devidamente treinado. Deus está nos treinando, e as 

dificuldades são as nossas disciplina.  Ele resolverá tudo para 

o nosso bem no final, mas devemos permitir que as 

dificuldades façam o que foram projetadas para fazer. Muitas 

pessoas não têm essa compreensão do sofrimento, então 

fogem de seu chamado e propósito, quando as coisas ficam 

difíceis. Mas quando entendemos que o sofrimento é usado 

por Deus para o nosso bem, podemos permitir que ele alcance 

seu propósito em nós e deixar que Ele nos molde e nos treine 

através de tudo isso, indo de glória em glória. 

     A disciplina pode ser dolorosa, mas se aceitarmos o 

treinamento que ela oferece, veremos que ela produz o fruto 

pacífico da justiça em nossas vidas. Somente aqueles que 

foram treinados dão esse fruto. Na escola, você tem que fazer 

provas para provar que aprendeu o conteúdo que o professor 

explicou na disciplina.  Se você falhar, provavelmente terá 

que fazer uma prova novamente. Na vida, é possível passar 

pelas mesmas provações e continuar passando por elas, até 

provar que você aprendeu o que precisava.  

 

 

 

“Deus está nos treinando, 

e as dificuldades são as 

nossas disciplina.” 
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                                          Veja, o que aconteceu com os    

                                      israelitas depois que eles deixaram a  

                                      escravidão no Egito. Deus sempre os          

                                      guiou através do Mar Vermelho e no  

                                      deserto. Eles não deveriam ter ficados    

                                      no deserto por tanto tempo, mas 

passaram 40 anos  no deserto, por que eles estavam presos lá 

por causa de suas queixas e murmurações. Uma geração 

inteira não entraram na Terra Prometida, porque não passaram 

no teste que Deus colocou diante deles. Muitas pessoas hoje 

passam por sofrimentos que visam em aumentar, mas por não 

receberem o treinamento oferecido, não conseguem entrar nas 

bênçãos da Terra Prometida, seja por reclamar, duvidar, ou 

outras coisas. 

    Precisamos entender isso para que possamos ser o mais 

frutíferos possível em nossas vidas. A Bíblia diz: “Meu povo 

está sendo destruído por falta de conhecimento”.3 A falta de 

conhecimento nos afasta da Terra Prometida. Manteve os 

israelitas na escravidão da escravidão, embora eles não fossem 

mais escravos no Egito. Em vez disso, eles eram escravos de 

vagar sem parar pelo deserto. Se você entender o que Deus 

quer fazer através de suas provações, você terá sucesso.  

   Deixe-me explicar assim. Exatamente onde você está agora, 

se você fechar os olhos e ainda souber onde tudo ao seu redor 

está posicionado sem realmente vê-lo, saiba que você foi 

treinado. Você pode até conseguir andar com sucesso em sua 

casa no escuro sem nenhum problema. Mas se eu te colocar 

em um quarto escuro que você nunca viu antes, não vai saber  

 

 

“A disciplina pode 

ser dolorosa, mas se 

aceitarmos o 

treinamento que ela 

oferece, veremos 

que ela produz o 

fruto pacífico da 

justiça em nossas 

vidas.” 
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onde está algumas coisas, e você vai esbarrar nas coisas 

enquanto tenta se mover, você não foi treinado.  

“Produz um fruto pacífico 

para aqueles que foram treinados.”4 

O fruto é dado aos que foram 

treinados e têm o entendimento correto. Se você está treinado,  

você não precisa das luzes e progredirá mais rapidamente. 

Quando somos devidamente treinados por Deus, podemos 

andar no caminho certo mesmo na escuridão. Este livro é para 

ajudar a treiná-lo para estar ciente da alegria do sofrimento 

para que você possa sair de sua temporada melhor do que 

entrou. 

    Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, começam 

a surgir coisas que nunca sabíamos que existiam. Talvez seja 

amargura, ciúme, falta de perdão, ofensa, luxúria ou certos 

desejos dos quais não estávamos cientes. O que acontece 

quando você espreme um limão? Sai suco de limão. E se sair 

suco de laranja? Então não é um limão! Pode ser amarelo, já 

vi laranjas de cor amarela, mas ainda não é um limão. Há 

também algumas toranjas que parecem laranjas, mas se você 

abrir uma delas e beber o suco, perceberá o quão azeda é. 

Você não percebe que é uma toranja até abri-la.  

    O mesmo acontece quando enfrentamos dificuldades. De 

repente, reagimos de uma certa maneira e percebemos que 

havia algo impuro em nossos corações o tempo todo, mas que 

estava escondido. Deus é tão misericordioso que usa o 

sofrimento para expor essas coisas em nossos corações, não 

porque Ele quer nos envergonhar, mas porque Ele nos ama e 

quer que sejamos livres. 

     

“A falta de 

conhecimento nos 

afasta da Terra 

Prometida.” 
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   A Bíblia diz que Deus retirou sua presença do rei Ezequias 

para que ele soubesse o que estava em seu coração,5 não para 

Deus saber, porque Ele sabe tudo de qualquer maneira, mas 

para o rei Ezequias ver.  Uma das piores coisas que posso 

imaginar seria Deus remover sua presença de mim. Não sei o 

que faria sem a sensação de sua presença. Mas foi exatamente 

isso que aconteceu com o rei Ezequias. Talvez sua dificuldade 

ou sofrimento hoje seja Deus removendo sua presença. 

Anime-se, amigo, e perceba que Deus está com você e está 

trabalhando tudo para o seu bem; fique com o que a Palavra 

de Deus diz. No final do dia, Deus está nos preparando para o 

céu, bem como para nossas tarefas na terra. 

     Deus tem um destino planejado para nós, mas certas coisas 

podem estar nos atrasando. Se permitirmos que Deus opere e 

remova essas coisas, então podemos ir aonde Ele quer que 

vamos. Se formos como os israelitas, lutando contra o mesmo 

pecado repetidas vezes, não iremos a lugar algum. É 

importante permitir que Deus venha à tona certas coisas para 

que possam ser removidas. Este processo pode levar algum 

tempo, então temos que confiar que Deus sabe o que está 

fazendo. 

     O processo parece difícil porque somos uma geração 

instantânea, queremos tudo rapidamente. Mas precisamos 

permitir que Deus faça as coisas em seu próprio tempo. 

Quando você afia um machado, pode não ver a diferença 

imediatamente. Mas depois de um tempo de afiar cada lado 

continuamente, você notará como ele se tornou afiado. 

Enquanto você permanecer em Jesus, você dará  frutos na  
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época certa. Enquanto permanecermos durante o sofrimento, 

haverá frutos produzidos em nossas vidas. Muitas vezes as 

pessoas tentam produzir seus próprios frutos e, quando não 

veem os resultados imediatamente, desanimam. Em vez disso, 

precisamos permitir que Deus produza o fruto do Seu Espírito 

em nossas vidas 

    Lembro-me de uma vez, depois de ser salvo, deixei cair 

meu celular e fiquei com muita raiva. A tela quebrou, e eu 

fiquei chateado pelo resto do dia. Algo tão pequeno e patético 

foi capaz de arruinar meu dia inteiro. Um ou dois anos depois, 

deixei cair meu celular novamente. Desta vez minha resposta 

foi:  Tudo bem, está tudo ok; vou consertar depois. Não era 

mais um fardo. Lembro-me de estar sentado lá, olhando para o 

celular e pensando: Uau! Você olharia para isso! 

Normalmente eu ficaria chateado, mas agora isso não me 

incomoda. Podemos não ser capazes de discerni-lo 

imediatamente, mas no devido tempo, muitas vezes quando 

outro teste vem em nosso caminho, veremos o processo pelo 

qual Deus nos conduziu, e então teremos verdadeira alegria.  

   Às vezes as pessoas comentarão sobre a mudança que Deus 

realizou em sua vida, mas outras vezes você verá a mudança 

por si mesmo. Talvez você esteja lendo a Palavra e começa a 

chorar enquanto o Espírito Santo flui dentro de você com a 

compaixão de Deus. E então você percebe que nunca teve essa 

compaixão em você, mas é o resultado da obra de Deus em 

sua vida até aquele momento. É fácil olhar para trás nas 

provações e agradecer a Deus pela maneira como elas nos 

moldaram. Mas também devemos escolher ter alegria no meio 

da provação, sabendo que o resultado final será uma bênção.  
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AGITANDO O NINHO 

 

Lembro-me de ler sobre como as águias são treinadas por suas 

mães. A Bíblia também fala um pouco sobre as águias. Esses  

pássaros incríveis parecem voar sem esforço, subindo com as 

térmicas do vento, e podem ver um coelho no chão a cinco 

quilômetros de distância! Deus promete que, se esperarmos 

nEle, “subiremos com asas como águias”.6 Você pode querer 

ser uma “águia” no Reino, mas primeiro terá que passar pelo 

treinamento certo para se preparar. Como é esse treinamento? 

    Um filhote de águia é mantido seguro dentro de seu ninho, 

longe de predadores que querem prejudicá-lo, e é protegido 

por sua mãe. Mas a segurança do ninho não vai durar para 

sempre. O filhote de águia precisará aprender a voar, caçar e 

cuidar de si mesma e eventualmente aliado aos seus filhos. Se 

não aprender essas coisas, nunca será capaz de sobreviver 

depois que sua mãe se for. 

     O mesmo acontece muitas vezes em nossas vidas. 

Nascemos de novo na família de Deus e podemos ter pessoas 

ao nosso redor que podem cuidar de nós, fornecer o alimento 

espiritual de que precisamos e nos manter a salvo do inimigo 

por meio de sua intercessão por nós. E o próprio Deus pode 

nos dar muita segurança quando começamos nossa jornada 

com Ele. Mas Ele não quer que permaneçamos como crianças 

imaturas. Eventualmente, precisamos passar do leite para 

alimentos sólidos.7 

     Hebreus 5:12-14 diz: “De fato, embora a esta altura já 

devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes  
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ensine novamente os princípios elementares da palavra de 

Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido! 

Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem 

experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para 

os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se 

aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.”.  Deus quer 

que você não apenas seja discipulado, mas discipule outros. E 

para fazer isso, Ele deve ensiná-lo a voar. 

    Quando chega a hora, algo incrível acontece! A mãe águia 

vai sacudir o ninho até que seu filho caia e comece a 

mergulhar em direção ao chão. Nas primeiras vezes, o filhote 

pode não conseguir voar, então sua mãe vai descer e pegá-lo 

antes que ele atinja o chão. Depois de muitas tentativas, a 

águia filhote aprenderá a voar e não precisará mais da ajuda 

da mãe. 

     Se você está passando por dificuldades, talvez Deus esteja 

tentando tirá-lo do seu ninho. Pode parecer assustador no 

começo, e você pode sentir como se estivesse caindo para a 

morte, mas Deus continuará te pegando de novo e de novo até 

você aprender a se fortalecer. O sofrimento pode ser 

exatamente o que você precisa para tirá-lo de sua zona de 

conforto e entrar nos planos e propósitos de Deus para sua 

vida. Você pode ter orado para ser usado por Deus, assim 

como eu fiz, e é assim que Ele pode preparar você.  

                                                    Então, quando você enfrentar     

                                                as tempestades da vida, poderá                  

                                                fazer exatamente o que a águia  

                                                faz, subir com o vento e voar  

                                                acima da tempestade. As águias   

                                                 

“O sofrimento pode 

ser exatamente o que 

você precisa para 

tirá-lo de sua zona de 

conforto e entrar nos 

planos e propósitos de 

Deus para sua vida.” 
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                                                são muito boas em prever  

                                                tempestades, então elas sabem                     

                                                quando precisam tomar o voo. 

Elas não tentam bater as asas violentamente para subir mais 

alto; elas esperam que o vento quente venha.  É a mesma 

verdade para nós. Em nosso sofrimento e provações, não 

teremos sucesso se tentarmos derrotá-los em nossa força. Mas 

Deus promete em Isaías 40:31 “Mas os que esperam no 

Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; 

correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.”. 

O vento do Espírito Santo vai te levar mais alto até que você 

esteja voando acima da tempestade, capaz de ver a perspectiva 

de Deus. 

     Não seria melhor se Deus removesse todo o sofrimento do 

mundo? Pode parecer, mas então perderíamos tanto que Ele 

tem para nós. Se você puder ver seu propósito, começará a 

experimentar a alegria do Espírito Santo de maneiras que 

talvez nunca tenha experimentado antes. Abrace o sofrimento 

como um filho muito amado de Deus. Aproxime-se Dele e 

observe como Ele se aproxima de você.8 
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EU PENSEI que minhas provações na Índia haviam chegado 

ao fim, mas não. Havia mais por vir. A primeira vez que viajei 

para lá, Deus me mostrou que eu voltaria. Dois anos depois, 

Ele me enviou de volta por duas semanas e meia para pregar o 

Evangelho em vários locais. Mas no primeiro dia, fiquei 

doente com intoxicação alimentar. Eu tinha vomitado quase a 

noite toda e, no dia seguinte, tive que dirigir três horas da 

manhã para pregar em uma cruzada em uma cidade diferente. 

Naquele momento, eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia 

ceder ao desânimo, ou poderia crer na Palavra de Deus. 

      Uns dias antes de viajar, o Senhor já estava me falando 

para ser forte e corajoso, através de muitas circunstâncias e 

pessoas diferentes. Em uma ocasião, meu irmão me deu 

óculos de sol de surf do nada, e quando eu tirei do rosto um 

dia, e percebi que tinha uma frase no óculos, e a frase era 

“Seja forte e corajoso” estava escrito ao lado. Alguns meses 

antes de retornar à Índia,  

 

 



 

 

estive no México para uma conferência. Após o culto, eu 

estava em uma sala com alguns amigos contando como o 

Senhor continuou me dando este versículo. De repente, meu 

telefone vibrou com uma mensagem da minha cunhada, 

dizendo: “Seja forte e corajoso”. Na segunda noite desta 

viagem à Índia, enquanto eu vomitava, o Senhor me disse: 

“Fique firme na Palavra”. Não muito tempo depois, recebi 

uma mensagem de texto do meu pastor de jovens com o 

mesmo versículo: “Seja forte e corajoso”.1 

      A Bíblia chama o Senhor de “Deus que dá perseverança e 

encorajamento”.2 Encorajar é dar coragem. Quando Deus fala, 

não são apenas palavras. Suas palavras vêm com poder. Um 

homem de Deus costuma dizer: “Nenhuma palavra de Deus 

recém-falada jamais chegará a você que não contenha sua 

própria capacidade de realizar a si mesma”.3 Sempre que Deus 

fala, você tem a oportunidade de receber poder por meio de 

suas palavras. Cada vez que Ele me disse para ser forte e 

corajoso, Ele estava me oferecendo o poder de sua força e 

coragem para passar pela provação que eu estava enfrentando. 

Ele fará o mesmo por você, se você ouvir atentamente a voz 

dele. 

     Muitas pessoas me desencorajaram a voltar para a Índia 

por causa do que aconteceu na primeira vez. Eu sabia no 

fundo do meu coração que eu tinha que ir. Acabou sendo uma 

das viagens missionárias mais frutíferas que já fiz, mas foi a 

mais difícil. A primeira vez foi dengue; desta vez eu estava no 

hospital com insolação e intoxicação alimentar. Para piorar a  
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situação, o médico principal disse que sua esposa havia 

morrido recentemente da mesma coisa. 

    Teria sido fácil ceder ao medo e ao desapontamento, mas eu 

sabia que tinha sido enviado para lá por um motivo e estava 

determinado a ver isso. Mantive minha agenda, o que 

significava que eu sairia e pregaria no implacável calor 

indiano, veria muitas pessoas sendo salvas e voltaria 

rapidamente para o carro com ar-condicionado. Gravemente 

desidratado, eu teria que beber muitos líquidos antes de voltar 

a pregar. Foi exaustivo e extremamente difícil, mas Deus 

ainda estava se movendo através de tudo isso. 

     Depois de uma semana de estadia, não consegui entrar em 

contato com ninguém porque não tinha internet no meu 

celular. O pastor com quem eu estava hospedado desligou 

meu Wi-Fi e o organizador da viagem não me deu nenhum 

dado no meu telefone. Ele me disse que eu não deveria viajar 

para lugar nenhum e até chamou cerca de dez pastores e 

bispos, que me sentaram e me disseram que eu não poderia 

viajar.  

    Era como se eles me mantivessem refém. Eles disseram que 

eu precisava ficar com eles e pregar em seus eventos. (Como o 

homem podia reunir uma multidão, eles queriam que eu 

pregasse.) Um pastor me mostrou vídeos (por motivos 

egoístas) de pessoas sendo baleadas por homens armados no 

local para onde eu planejava viajar em seguida. O medo me 

encheu, e eu estava tentado a desistir e ficar para trás. Mas eu 

recusei e continuei com a minha agenda.   

Graças a Deus, eu tinha um serviço lento com uma empresa de 

telefonia do EUA, uma empresa de telefonia que tem em  
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vários  países diferentes, e quando coloquei o meu chip, 

consegui ser atendido e enviar minha localização para um 

amigo que era pastor. Ele então me enviou um motorista que 

me levou para o próximo local para onde eu estava indo. 

     Quando cheguei, ninguém estava sendo baleado. Era 

apenas uma tática de medo para me controlar e me usar. Eu 

tive paz sabendo que o inimigo tentou me impedir de estar na 

próxima cidade porque Deus tinha um grande plano para mim 

lá, muitas pessoas ouviram o Evangelho e entregaram suas 

vidas a Jesus. Nenhum sofrimento ou oposição poderia tirar a 

alegria de ver o Reino de Deus se expandir neste mundo. 

                                                Eu tinha entrado na fornalha e  

                                           sobrevivi. Mas não apenas        

                                           sobrevivi; Voltei daquela viagem  

                                           andando em nova autoridade, e  

                                           novas portas começaram a se abrir.         

                                           Isso é o que acontece quando 

somos refinados pelo fogo. Muitas vezes oramos pelo fogo de 

Deus, e Jesus prometeu nos batizar com o Espírito Santo e 

fogo, porque sabemos que somente esse batismo nos levará a 

um estilo de vida sobrenatural. 

  Mas o fogo queima. Se você quer ver o poder de Deus 

liberado através de sua vida, você tem que se render ao que 

Deus está fazendo em você. Pode ser desconfortável no início, 

mas produzirá bons frutos se você permanecer. 
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sofrimento ou 
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A PRATA E O OLEIRO 

 

           “Ele se sentará como refinador e purificador de prata.” 

 

                                                                                  MALAQUIA 3:3 

 

 

      A Bíblia fala sobre Deus como um refinador de ouro e 

prata. O processo de refinamento da prata nos ensina 

exatamente o que Ele quer dizer com isso. Um ourives 

acenderá um fogo e esperará até que fique incrivelmente 

quente, então segurará a prata sobre o fogo até que seja 

devidamente refinada. O fogo queima todas as impurezas, de 

modo que o que resta é prata pura. Se a prata for deixada no 

fogo por muito tempo, ela será arruinada, então o ourives 

precisa saber a hora certa de removê-la. 

     Nem sempre entendemos o tempo de Deus, mas 

precisamos confiar que Sua sabedoria é perfeita. O fogo é para 

purificação, e se Ele nos tirasse muito cedo, ainda teríamos 

impurezas apegadas em nós. Lembre-se disso quando parecer 

que seu processo nunca vai acabar. Ele quer que você seja 

puro e santo, e seu amor é o que o mantém no fogo. Ele 

promete que “não vos deixará tentar acima do que podeis, 

antes com a tentação dará também o escape, para que a 

possais suportar”.4 

     O ourives sabe que o refinamento está completo quando vê 

a imagem de si mesmo como um reflexo na superfície da 

prata, quando está tão brilhante, ele pode ver seu próprio rosto 

como  
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em um espelho. Deus permitirá que permaneçamos no fogo 

até o momento perfeito em que Ele possa se ver em nós. 

Todos nós fomos feitos à imagem de Deus, projetados para 

refleti-lo para o mundo ao nosso redor. Mas o pecado nos 

corrompeu e destruiu essa imagem. O plano de Deus o tempo 

todo era nos restaurar a Si mesmo para que mais uma vez 

pudéssemos ser Seu reflexo para o mundo. Se você quer que 

as pessoas vejam Jesus quando olham para você, você tem que 

abraçar o fogo do refinador. 

    O fogo não apenas purifica o ouro e a prata, mas também 

permite que seja remodelado em qualquer coisa que seu 

criador desejar. Para criar joias, algo como um colar ou 

pulseira, você precisa derreter o metal. Quando estiver 

derretido, você pode despejá-lo em um molde que tenha o 

formato que desejar. Um exemplo semelhante que a Bíblia 

nos dá é o oleiro e o barro – Ele é o Oleiro, nós somos o barro.  

                                      Deus sabe o que Ele quer fazer      

                                              de você, e Ele usará as  

                                              circunstâncias da vida para  

                                              realizá-lo, então não reclame com                

                                              o Oleiro sobre o que Ele está  

                                              fazendo.  Porque Ele é o Oleiro! 

Ele sabe o que está fazendo, então deixe-o fazer a Sua obra. 

Deus nos moldará e nos moldará porque Ele sabe o que está 

fazendo em nós. Às vezes, o oleiro precisa quebrar a cerâmica 

para refazê-la novamente. 
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  Eu queria ser usado por Deus, mas Ele precisava me 

preparar. A Bíblia diz: “Portanto, se alguém se purificar [do 

que é desonroso], ele será um vaso para honra, santificado, 

útil ao Mestre, preparado para toda boa obra”.5 Se você está 

enfrentando um teste agora, deixe-o lembrá-lo de que Deus 

quer transformá-lo em um vaso de honra preparando para todo 

bom trabalho.  

   Você é como ouro, prata ou  

barro nas mãos de um Deus amoroso. 

Ele não permitiria que você passasse 

pelo fogo sem motivo, só porque o fogo 

vai te refinar e te deixar mais bonito e 

útil do que nunca. O processo pode parecer estranho, mas se 

você está seguindo a Jesus, não deve se surpreender quando 

isso acontecer.  

 

“Amados, não se surpreendam com o fogo que surge 

entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes 

estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que 

participam dos sofrimentos de Cristo, para que também,  

quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande  

alegria.” 

                                                                     1 PEDRO 4:12-13 

 

    Muitas vezes tentamos evitar o fogo porque não podemos 

ver o resultado final e porque estamos muito confortáveis em 

nossas vidas. Muitos de nós que moramos nos Estados Unidos 

crescemos com muito conforto em comparação a outros 

países. Mas se você ler o livro de Atos, você verá que os  
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primeiros cristãos não tinham o mesmo estilo de vida que nós. 

Eles foram perseguidos e muitos deles tiveram que deixar suas 

cidades e se mudar para novos lugares. 

    Se você realmente quer ser usado por Deus, precisa estar 

disposto a sair da zona de conforto. Antes de viajar para a 

Índia em minha primeira viagem missionária, eu estava morno 

em minha fé. Eu ia à igreja e fazia as coisas “cristãs”, mas 

queria aproveitar os prazeres do mundo. Quantos cristãos 

estão realmente em chamas por Jesus, prontos para entregar 

suas vidas por Ele? Quantas igrejas estão ardendo de paixão 

para ganhar os perdidos e ver avivamento em nossa nação? 

     Em Apocalipse 3, Jesus falou aos crentes mornos da igreja 

de Laodicéia. Eles achavam que tinham tudo de que 

precisavam, dinheiro, influência, conforto. Mas Jesus tinha 

uma perspectiva diferente. Ele lhes disse: “Porque vocês são 

mornos, e não são frios nem quentes, eu os vomitarei da 

minha boca”.6 Isso é uma coisa muito séria! 

      A solução é esta: “Aconselho-te que de Mim compres 

ouro refinado no fogo, para que te enriqueças; e roupas 

brancas, para que te vistas, para que não se manifeste a 

vergonha da tua nudez; e unjas os teus olhos com colírio, para 

que vejas.  Repreendo e castigo a todos quantos amo. 

Portanto, sejam zelosos e arrependam-se”.7 

     Se você é morno em sua fé, o fogo refinador é exatamente 

o que você precisa. E veja o que mais Jesus diz nesta 

passagem: “Eu repreendo e castigo a todos quantos amo”. Ele 

diz a mesma coisa quando lemos em Hebreus 12: “Pois o 

Senhor corrige a quem ama”.8 Ele não te condena nem te 

envergonha; em vez disso, Ele o convida para o fogo do 

refinador porque Ele o ama. 

                REFINADO PELO FOGO  50 



 

 

A FORNALHA DE FOGO 

 

Você pode sentir como se estivesse entrando no fogo no 

momento. Mas havia três jovens que foram literalmente 

jogado no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam 

em cativeiro na Babilônia. Deus lhes deu grande sabedoria, 

que o rei Nabucodonosor notou, e eles receberam grande 

autoridade sobre o povo da Babilônia. Eles eram jovens, 

talentosos e amantes de Deus. Mas chegou um momento 

em que tudo isso seria testado.  

      O rei construiu uma estátua  

de ouro e ordenou ao povo que  

se curvasse e a adorasse sempre  

que ouvisse o som da música. A punição por desobedecer 

ao rei era ser lançado em uma fornalha de fogo ardente. 

Mesmo que a punição fosse a morte, Sadraque, Mesaque e 

Abednego não se afastaram de Deus e não adoraram a 

estátua do rei, e então o rei ordenou que fossem jogados na 

fornalha. Mas eles estavam prontos para isso. Eles sabiam 

que Deus estaria com eles, e ainda assim estavam contentes 

mesmo sem saber se seriam salvos. 

     Você está contente indo para o fogo? Muitos de nós 

queremos bênçãos, mas não queremos entrar na fornalha. 

Esses três jovens entraram no fogo com coragem. Eles 

disseram ao rei: “Nosso Deus, a quem servimos, pode nos 

livrar da fornalha de fogo ardente... imagem de ouro que 

levantaste”.9  

    Os guardas aumentaram o calor da fornalha sete vezes  

 

 

“Pois o Senhor 

corrige a quem ama.” 
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mais do que o normal. Talvez o fogo pelo qual você está 

passando pareça muito pior do que todos ao seu redor estão 

passando. Mesmo assim, Deus está preparando você para 

um milagre. 

     Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados com 

cordas e lançados ao fogo. O que aconteceu a seguir foi 

sobrenatural. 

      Primeiro, as cordas em suas mãos queimaram. As 

mesmas coisas que os mantinham cativos, que os 

prendiam, foram quebradas por causa do fogo, exatamente 

quando Paulo e Silas adoraram a Deus na prisão e suas 

correntes caíram. As correntes que te prendem serão 

quebradas no fogo.  

                                            Em seguida, os homens  

                                               que os jogaram no fogo foram  

                                                mortos pela intensidade do  

                                                fogo. Deus luta por você e 

faz com que seus inimigos sejam um escabelo para você. 

Os três jovens foram lançados no fogo, mas foram seus 

inimigos que morreram. Algo semelhante aconteceu na 

história de Ester. Hamã construiu uma forca para enforcar 

Mardoqueu, primo de Ester, por causa de seu próprio 

ciúme e ódio pelos judeus. Mas no final do dia, Ester 

revelou o plano de Hamã de aniquilar os judeus para o rei 

Assuero, que ordenou que Hamã fosse enforcado na 

própria forca que ele havia construído para matar 

Mardoqueu. O inimigo pode estar tramando para destruí-

lo, mas se você permanecer em Jesus,  

 

 

“Deus luta por você e 
faz com que seus 

inimigos sejam um 
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verás os planos do inimigo ser derrotados. Não há nada que 

o inimigo tentará usar contra você que Deus não trabalhará 

para o bem. A Palavra diz que o inimigo cava uma cova 

para você, mas é ele quem cai nela.10  

     Como Sadraque, Mesaque, 

e Abednego estavam na fornalha  

ardente, o rei olhou e viu quatro  

homens andando no meio do fogo. 

 “Eles não estão feridos”, disse ele, “e a forma do quarto é 

semelhante o Filho de Deus”.11 Quando eles se renderam 

ao fogo, Jesus estava lá com eles, e eles saíram ilesos. Só 

porque você entra no fogo isso não significa que Deus não 

estará lá com você. Muda tudo quando você tem a certeza 

que Deus não te abandonará em meio as provações. É no 

fogo que Ele está mais perto do que nunca. 

     Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da 

fornalha, eles nem sequer tinham cheiro de fumaça, e 

nenhuma de suas roupas foi afetada. Eles foram 

promovidos pelo rei, e Deus foi glorificado. Seu 

sofrimento não apenas os libertou da escravidão, mas 

também trouxe avivamento para a região. Rei 

Nabucodonosorglorificou a Deus e proclamou Seu poder a 

toda a nação. 

     O fogo produz pureza, liberdade da escravidão e 

avivamento ao nosso redor. Que honra e alegria ser usado 

por Deus dessa forma. Esses jovens viveram 1 Pedro 1:6-7, 

que diz: “Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um  
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pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de 

provação. Assim acontece para que fique comprovado que 

a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que 

perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e 

resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for 

revelado.” Eles foram encontrados para ter fé genuína, fé 

que foi testada (literalmente) pelo fogo, e o resultado final 

foi Deus sendo glorificado através da revelação de Jesus, o 

quarto homem da fornalha. 

    O fogo da dificuldade provará que sua fé é genuína. Se 

você realmente entender isso, poderá ter alegria em meio 

ao sofrimento. A Bíblia fala muito sobre regozijar-se no 

sofrimento. Um exemplo é quando Tiago nos diz: “Meus 

irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de 

passarem por diversas provações” especificamente esse 

versículo nos mostram que as provações são para “provar a 

nossa fé”.12 Quando você defende sua fé em meio a uma 

provação, outros verão e desejarão o que você tem. Deus 

será glorificado pelo fogo e depois do fogo. Não é apenas 

depois, é também no meio do sofrimento que Ele é 

glorificado. 

    Também é importante ter bons amigos ao seu redor no 

fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego se uniram e 

encorajaram um ao outro. Hoje é normal ter amigos para 

beber, festejar, assistir e fazer coisas impuras juntos. Você 

precisa encontrar irmãos e irmãs que vão para o fogo com 

você, intransigentes e livres das influências do mundo. É a 

misericórdia de Deus que Ele nos dá fraternidade no fogo 

quando seu filho Jesus teve que sofrer sozinho. 
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    Não apenas temos comunhão com irmãos e irmãs que 

estão conosco, mas sabemos que também estamos unidos 

com pessoas de todo o mundo, membros do corpo de 

Cristo,  que estão experimentando o mesmo tipo de 

sofrimento que nós. A Palavra nos diz para “resistir [ao 

inimigo], firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos 

são experimentados por sua fraternidade no mundo”.13 

Deus está levantando um exército de crentes em todas as 

partes do mundo, aqueles que foram purificados pelo fogo 

para que possam trazer avivamento até os confins da terra.  

     Para que Deus o proteja no  

fogo, você deve confiar nEle no 

fogo. Você não pode ir pensando  

que pode sobreviver com a sua  

própria força. Você deve confiar  

no poder de DEUS para mantê-lo  

firme. Não seja ingênuo e pense  

que você é invencível por causa da sua grande fé. Essa é 

uma maneira segura de se construir com orgulho e se 

colocar em perigo de uma grande queda. Em vez disso, 

escolha a confiança humilde de que Deus estará com você 

e fortalecerá você, então você sairá da prova em poder e 

pureza.  

 

 “Quando você passar pelas águas, estarei com você;  

e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares  

pelo fogo, não te queimarás, nem a chama te queimará”. 

 

                                                              ISAÍAS 43:2 

 

“Deus está levantando 

um exército de 

crentes em todas as 

partes do mundo, 

aqueles que foram 

purificados pelo fogo 

para que possam 

trazer avivamento até 

os confins da terra.” 
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JÓ 

 

Uma das histórias mais dramáticas de sofrimento na Bíblia 

é a história de Jó. Ele era um homem abençoado, 

incrivelmente rico, e embora não saibamos muito sobre o 

resto de sua família, sabemos que Jó era justo diante de 

Deus. Ele acordava regularmente de manhã cedo para 

trazer sacrifícios e ofertas em nome de seus familiares, 

caso eles tivessem pecado.14 

     No início da história, vemos uma conversa acontecendo 

entre Deus e Satanás.  Jó (e sua família e amigos) não 

sabiam nada sobre essa conversa na época, mas podemos 

ver exatamente o que estava acontecendo. A Bíblia diz que 

Satanás rodeava sobre a terra “de ir e vir sobre a terra, e de 

andar de um lado para o outro sobre ela”.15 E Deus disse a 

Satanás: “Você reparou em meu servo Jó?  Não há 

ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem 

que teme a Deus e evita o mal”. 16  Satanás foi percorrendo 

toda a terra, e Deus lhe recomendou Jó. 

     O inimigo ainda anda por aí procurando aqueles que 

andam em retidão e sem culpa diante de Deus, pessoas que 

se afastam do mal. O próprio Deus recomendou Jó ao 

inimigo para que ele pudesse testá-lo e levá-lo a um tempo 

de sofrimento. No Livro de Jó encontraremos respostas por 

que sofremos e mostra-nos como Ele foi testado.  

   Tudo foi tirado de Jó, exceto sua vida, a única coisa que 

Deus não daria permissão a Satanás para tirar. Deus queria 

demonstrar que havia um homem que o amava não pelo  
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que ele poderia obter de Deus, mas simplesmente por quem 

Ele é. Mesmo depois de perder tudo, Jó ainda 

permaneceria fiel a Deus. Você já pensou nisso quando 

estava passando por dificuldades? Você ama a Deus pelas 

coisas que Ele lhe dá, ou simplesmente por quem Ele é? Às 

vezes, as provações revelarão onde está nosso coração, se é 

bom ou ruim.  

    Observe a primeira coisa  

que Jó fez depois que tudo é  

tirado dele: “Então Jó se levantou,  

rasgou o manto e rapou a sua cabeça,  

prostrou-se no chão e adorou.”17 Faríamos o mesmo?  

Nosso padrão é adorar a Deus, não importa quais sejam 

nossas circunstâncias? A Bíblia então diz: “Em tudo isso 

Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma.”18 

Talvez em sua mente você esteja acusando Deus, por algo 

que deu errado na sua vida. Aproveite a oportunidade   

para se arrepender dessa mentalidade e volte seu coração 

para Ele em adoração. 

     Jó tinha três amigos que foram visitá-lo depois que tudo 

isso aconteceu. Todos esses três amigos lutaram contra Jó 

aplicando sua teologia para as coisas que eles viram. Eles 

tentaram dizer a Jó que Deus não permitiria que essas 

dificuldades chegassem a alguém que fosse justo; portanto, 

ele deve ter algum tipo de pecado em sua vida. Mas Jó 

havia se apresentado diante de Deus e se arrependido de 

tudo o que podia pensar, e ainda não conseguia entender 

por que estava passando por tudo isso. Jó não adorava a  

 

 

“Você ama a Deus 

pelas coisas que 

Ele lhe dá, ou 

simplesmente por 

quem Ele é?” 
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Deus porque entendia tudo; ele adorou a Deus porque Ele é 

Deus. Não cometa o erro de esperar até ter todas as 

respostas antes de adorar.  

                                            Muitas vezes as pessoas  

                                                 tentam criar sua própria  

                                                 teologia para explicar por  

                                                 que as pessoas sofrem. Às  

                                                 vezes fazemos o mesmo 

enquanto tentamos entender todas as coisas. Era uma 

situação confusa para Jó e seus amigos. Parecia que Jó 

devia ter feito algo errado, mas podemos ver o que 

realmente estava acontecendo: Deus estava oferecendo Jó 

como um servo justo para que ele pudesse ser provado fiel, 

mesmo através do fogo mais intenso. O que parecia ser 

tumulto, caos, sofrimento, punição pelo pecado, na verdade 

Deus estava provando que Jó era um homem íntegro, reto.  

Mesmo ele passando por todas essas provações, 

permaneceu fiel a DEUS.  Ele foi escolhido dentre todos os 

povos da terra! O que parecia ruim na verdade era bom, ele 

havia sido escolhido como vaso de Deus e passou por tudo 

isso com um coração fiel. 

    No final, Deus abençoou Jó com o dobro das posses que 

ele havia perdido. Há coisas que acontecem na vida que 

muitas vezes não entendermos. Deus é um Deus justo, e 

Ele está no controle. Podemos não entender o porquê, e 

nem sempre é para nós entendermos, mas devemos sempre 

confiar em Deus enquanto caminhamos. Devemos confiar 

Nele através dessas provações, tribulações e sofrimentos, 

sabendo que Ele é fiel até o fim. 

    

“Jó não adorava a 

Deus porque 

entendia tudo; ele 

adorou a Deus 

porque Ele é Deus.” 
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  Jó sabia como era passar pelo fogo do refinador. Ele 

disse: “Mas [Deus] conhece o caminho que eu tomo; 

quando Ele me provar, sairei como ouro”.19 Ele sabia que 

assim como o ouro ou a prata são colocados em um fogo 

ardente para purificá-lo, ele também seria purificado no 

fogo que Deus lhe permitiu experimentar. Devemos ter a 

mesma confiança que Jó, sabendo que no final sairemos do 

fogo como ouro refinado, prontos para o próximo capítulo 

de nosso chamado. 
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4 

   O SOFRIMENTO DE CRISTO 
 

 

 

 

 

O SOFRIMENTO RARAMENTE é um sinal de fracasso. 

Muitas vezes vem antes do grande sucesso. Em nenhum 

lugar isso é mais claro do que na vida de Jesus. Sabemos 

que o Filho de Deus era perfeito e sem pecado em tudo que 

fazia e dizia; nenhuma vez Ele se desviou da vontade de 

Seu Pai ou cedeu às tentações do inimigo. Ele era 

totalmente obediente, totalmente puro e santo, e o Pai 

estava “bem satisfeito” com Ele.1  

     Mas ainda assim, Jesus sofreu,  

e seus sofrimentos foram maiores  

do que qualquer um de nós poderia  

imaginar. Se você olhar em sua Bíblia  

em Isaías 53, você pode ver  “O Servo  

Sofredor” ou algo semelhante como título do capítulo. 

Centenas de anos antes de Jesus nascer, o Pai já havia 

falado que Seu Filho seria conhecido por Seus sofrimentos. 

Nós amamos  este capítulo da Bíblia porque ele promete  

 

 

“O sofrimento 

raramente é um 

sinal de fracasso. 

Muitas vezes vem 

antes do grande 
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na vida de Jesus”. 



 

perdão, cura e paz para todos nós. Mas às vezes nos 

esquecemos do que Jesus teve que passar para realizar tudo 

isso por nós. Se você ler Isaías 53, verá muitos exemplos 

de seu sofrimento:  

 

 Versículo 3: Ele foi desprezado e rejeitado pelos 

homens, um homem de tristeza e familiarizado 

com o sofrimento.  

 Versículo 4: Ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. 

 Versículo 5: Ele foi transpassado por causa das 

nossas transgressões, foi esmagado por causa de 

nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz 

estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos 

curados. 

 Versículo 7: Ele foi oprimido e afligido. Ele foi 

levado como um cordeiro ao matadouro.  

 Versículo 8: Ele foi eliminado da terra dos 

viventes; por causa da transgressão do meu povo 

ele foi golpeado.  

 Versículo 9: Ele foi sepultado com os ímpios.  

 

    Essa não é uma lista de experiências pelas quais você ou 

eu gostaríamos de passar. Provavelmente fugiríamos de 

todos elas. Mas Jesus veio para morrer. Ele veio para 

derramar Seu sangue e dar Sua vida como resgate por nós. 

    Ele suportou a cruz e foi feito maldição por nós. Eles o  
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fizeram passar pela pior e mais humilhante morte que um 

homem poderia morrer. Os soldados, o espancaram tanto 

que Ele nem pôde ser reconhecido. E além de todo o 

sofrimento físico, seu próprio povo o negou e rejeitou. 

Nenhum de nós sofremos como Jesus sofreu.  

     Mesmo desde muito novo,  

Jesus teve que lidar com um mundo  

que não o compreendia. Ele teve que  

ser incrivelmente paciente e esperar  

trinta anos antes que seu ministério  

pudesse começar. Quando Ele tinha apenas  

doze anos de idade, seus pais o deixaram no templo sem 

perceber, seus pais voltaram para Jerusalém  o acharam no 

templo,  Jesus estava lá ouvindo os professores e fazendo-

lhes perguntas. As pessoas ao seu redor ficaram 

maravilhados com a compreensão de um menino tão 

jovem, mas seus pais não entenderam completamente seu 

chamado.2 Quando Deus nos chama, queremos contar a 

todos sobre isso. Mas às vezes até mesmo as pessoas mais 

próximas a você não vão entender completamente. Se for 

você, apenas lembre-se de que Jesus experimentou a 

mesma coisa. A Bíblia até diz sobre Jesus: “Embora sendo 

Filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que 

sofreu”.3 

     Quando Jesus começou seu ministério, os líderes 

religiosos, escribas e fariseus, constantemente se opuseram 

a Ele e o desprezaram. “Ah, ele é apenas um carpinteiro”, 

eles poderiam ter dito. “Ele é apenas um garoto. Ele não 

sabe de nada.  

 

“Centenas de anos 

antes de Jesus 

nascer, o Pai já 

havia falado que 

Seu Filho seria 

conhecido por Seus 

sofrimentos.” 
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Nós somos os fariseus, os escribas e os líderes religiosos”. 

Jesus foi acusado de estar possuído por demônios,4 atacado 

por passar tempo com pecadores,5 e várias vezes, as 

pessoas tentaram matá-lo antes que seu ministério estivesse 

completo. Depois que seu parente e o homem que Deus 

havia enviado para preparar o caminho para ele, João 

Batista, foi decapitado, Jesus tentou fugir e passar algum 

tempo sozinho, mas a multidão o seguiu. Embora devesse 

estar sofrendo, Ele ainda teve compaixão das pessoas e 

curou os enfermos.6  

                                                   Mas mesmo com tudo isso,                 

                                               Jesus nunca esteve inseguro  

                                               quanto ao seu chamado. Ele  

                                               nunca sentiu a necessidade de  

                                               revidar, discutir ou dominar 

os outros. Ele simplesmente ouvia seu Pai e era obediente 

a tudo o que ouvia e via. Talvez Deus o tenha chamado, e 

as pessoas ao seu redor, até mesmo familiares e amigos, 

não entendam seu chamado. A maioria das pessoas pensa 

que a vida se resume a conseguir um emprego bem 

remunerado e cuidar de sua família. Então, o que acontece 

quando Deus te chama para fazer algo mais radical e 

arriscado? Talvez você esteja sendo atacado por outros por 

pregar o Evangelho ou defender a verdade. O exemplo de 

Jesus é para você, não revide e tente argumentar para 

chegar à vitória. Lembre-se de que Jesus já garantiu sua 

vitória e persevere em obediência ao seu chamado. No 

final do dia, se você for obediente, verá grandes frutos em 

sua vida.  

 

“Embora devesse 

estar sofrendo, Ele 

ainda teve compaixão 

das pessoas e curou os 

enfermos.” 
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     Antes de Sua morte, Jesus estava no Jardim do 

Getsêmani lutando contra a dor e o tumulto de sua 

crucificação que se aproximava. Ficou tão ruim que Ele 

começou a suar gotas de sangue por causa do estresse, 

porque Ele sabia do sofrimento que estava prestes a 

enfrentar. Ele sabia que seria escarnecido, cuspido, 

amaldiçoado, espancado e crucificado. Jesus viveu com a 

realidade de seu sofrimento futuro durante toda a sua vida. 

E no momento em que Ele mais precisava de seus 

discípulos, eles estavam dormindo, incapazes de 

permanecer acordados em oração com Ele. Pense nisso: o 

próprio Jesus disse: “Pai, se queres afasta de mim este 

cálice”.7 Ele estava basicamente dizendo: “Afasta de mim 

essa dor”. Mas então Ele virou e disse ao Pai: “Contudo, 

não seja feita a minha vontade, mas a tua”.8 Ele sabia o 

quão ruim seria a dor, mas também sabia que tinha que 

enfrentá-la. Jesus estava focado no fruto de seu sofrimento, 

não na dor. À medida que nos concentramos em Jesus, Ele 

nos ajudará a ver o fruto e o propósito e a passar por nossa 

estação. 

     Jesus disse a seus discípulos várias vezes que Ele iria 

morrer. Quando Jesus estava com eles, eles eram 

apaixonados e todos queriam morrer por Ele. Tomé disse 

aos seus condiscípulos: “Vamos nós também, para 

morrermos com ele.”9 Mas quando isso realmente 

aconteceu, todos eles falharam. Quantas pessoas levantam 

as mãos durante o culto, dizendo: “Jesus, eu te dou tudo!”  
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mas quando eles saem, será que eles dão tudo a Ele? Eles 

dizem: “Eu te dou toda a minha vida, Senhor”, mas uma 

vez que eles saem do prédio, é como se nada tivesse 

acontecido. Muitas pessoas negam Jesus através de sua 

desobediência.  

    Alguns dos amigos mais próximos de Jesus o traíram. 

Pedro negou que conhecesse Jesus. Todos os discípulos se 

afastaram de Jesus. Judas o vendeu por trinta moedas de 

prata, mas Jesus ainda o mantinha por perto sabendo muito 

bem que ele o trairia. Judas vendeu Jesus com um beijo, 

que naqueles tempos era um sinal de grande respeito. Um 

dos companheiros mais próximos de Jesus o esfaqueou 

pelas costas. No entanto, Judas empurrou Jesus em seu 

propósito. Em sua vida, haverá pessoas como Judas que o 

empurrarão para seu destino e propósito, mesmo que o 

traiam, mesmo que possam pressionar seus botões, mesmo 

que o denunciem e falem falsamente sobre você. 

     O momento mais doloroso para Jesus deve ter sido 

quando Ele clamou: “Meu Deus, meu Deus, por que me 

desamparaste?”10 Este deve ter sido o momento mais difícil 

para Jesus experimentar, pela primeira vez em toda a 

eternidade, Ele foi separado do Pai. Ao levar sobre Si os 

pecados do mundo, seu Pai teve que se afastar da visão de 

Seu Filho, que agora carregava o peso de nossos pecados. 

Jesus viveu em perfeita conexão com o Pai por toda a 

eternidade, mas pela primeira vez, Ele foi separado do Pai, 

experimentando a ira de Deus. Não consigo imaginar o 

quanto Ele sofreu naquele momento. 
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    Era a vontade de Jesus passar por esse sofrimento. Ele 

veio para morrer por nós. Foi isso que o fez passar, Ele se 

concentrou no resultado final. Ele morreria na cruz, mas 

então Ele derrotaria a morte e abriria um caminho para nós 

para o céu. Comemos de uma árvore viva e morremos; 

Jesus foi pendurado em uma árvore morta para nos trazer 

vida. Ele ligou o interruptor. Se o inimigo soubesse o que 

Jesus estava fazendo, ele nunca o teria matado. O diabo 

ficou envergonhado ali. 

    Por mais difícil que tudo tenha sido, foi o resultado final 

e a força que Ele obteve do lugar secreto com Seu Pai que 

fez Jesus passar. Os discípulos podem tê-lo negado e 

abandonado no momento mais difícil, mas depois que 

Jesus ressuscitou e os discípulos foram cheios do Espírito 

Santo, eles ficaram realmente prontos para morrer por Ele 

e a maioria deles morreram de forma brutal por amor a Ele. 

    Jesus passou pela mais intensa dor e sofrimento. Ele 

suportou a cruz e a vergonha que estava ligada a ela, 

morrendo da pior forma possível. Ele não apenas passou 

pela dor no momento de Sua crucificação, mas Ele passou 

por isso em Seu espírito de antemão, sabendo tudo o que ia 

ser feito a Ele. Ele foi verdadeiramente o “Servo Sofredor” 

que suportou a pior dor para que você e eu pudéssemos ser 

reconciliados com o Pai.  

 

OLHANDO PARA JESUS 

 

Como teria sido sofrer tão intensamente como Jesus  
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sofreu? Como Ele conseguiu sobreviver? Foi por causa de 

Seu grande amor por nós que Ele escolheu o sofrimento, 

para que todos os que nEle cressem pudessem reconciliar-

se com o Pai. Mas Hebreus 12 nos dá outra razão pela qual 

Jesus suportou tudo isso: Alegria.  

 

“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão  

grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos 

atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 

perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos 

em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria 

que  

lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e  

assentou-se à direita do trono de Deus.” 

 
                            HEBREUS 12:1–2 (ÊNFASE ADICIONADA)  

 

    Jesus é o exemplo perfeito para seguirmos. Ele foi capaz 

de enfrentar o sofrimento porque foi fortalecido pela 

alegria. Ele podia ver o que estava à sua frente, que o 

resultado final superaria em muito a dor. Mas o que o fez 

passar por tudo isso foi porque, Jesus fixou seus olhos no 

Pai e o recebeu força. O caminho através de sua luta não é 

apenas ter uma revelação do fruto que você verá depois do 

sofrimento, mas também olhar para o Pai e receber Sua 

força. 

    Qual foi o resultado final de Jesus? Que seríamos salvos 

por causa do preço que Ele pagou na cruz. E como Ele 

ganhou força de Seu Pai? Ele viveu em constante  
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intimidade e sabia que Ele era o Filho amado em quem 

Deus se agradou e se rendeu totalmente à vontade do Pai. 

                                                  Enquanto corremos nossa                

                                          corrida, quer pareça que estamos  

                                          subindo ou descendo,  

                                          precisamos manter nossos olhos  

                                          focados em Jesus e lembrar o     

                                          que Ele teve que suportar por           

                                          nós. Junto com isso, a Palavra de  

                                          Deus diz que nós precisamos nos  

livrar de todo peso e pecado que está nos retardando. 

Precisaremos de força para suportar o sofrimento; não 

adianta ter bagagem extra para carregar ao longo do 

caminho.  

 

“Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores 

contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se 

desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não 

resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.” 

 

                                                                             HEBREUS 12:3–4 

 

     Se você está se sentindo cansado ou desanimado, 

apenas lembre-se do ódio, da zombaria, das chicotadas, da 

crucificação e de tudo que Jesus passou por você. Seja 

encorajado que por causa do sofrimento de Cristo, você 

não tem que pagar o preço por seu próprio pecado. Você 

não precisa ser chicoteado para receber sua cura, Jesus já 

fez isso. Você não precisa carregar sua própria  dor, 

 

 

“O caminho através 
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Jesus já o carregou. Você não precisa ser perfurado e 

esmagado para pagar pelo seu próprio pecado, Jesus já foi 

perfurado e esmagado por você. Você não precisa ser 

punido pelo seu pecado, Jesus já recebeu o castigo para 

que você possa ter paz com Deus. 

    Ver o fruto do sofrimento de Jesus nos permite ter 

esperança em meio às nossas provações. Seu fruto foi 

nossa salvação, derrotando o diabo, pegando as chaves de 

volta e muito mais. Ver seus frutos nos ajuda a confiar que 

Ele produzirá frutos em nossas vidas. Você encontrará 

forças para enfrentar seu sofrimento se olhar para o fruto 

da vida de Jesus, olhar para suas promessas para você e 

receber conforto e alegria através da intimidade com Ele. 

   Não cabe a você ter força para o julgamento. Na Antiga 

Aliança, Deus estava com seu povo, mas o Espírito Santo 

não havia sido derramado sobre eles. Agora, na Nova 

Aliança, Jesus está vivendo em você pelo poder e presença 

do Espírito Santo. Os discípulos não estavam prontos para 

sofrer sob a Antiga Aliança, mas quando o Espírito Santo 

veio habitar neles, eles foram capacitados para enfrentá-lo 

como não podiam antes. Nunca enfrente o sofrimento sem 

Jesus, mas confie no poder do Espírito Santo para 

fortalecê-lo e dar-lhe alegria. Você precisa de Jesus  

durante seu sofrimento; Ele será sua alegria em meio ao 

sofrimento.  Depois que o Espírito Santo veio, os 

discípulos puderam sofrer com alegria. Muitas vezes lemos 

na Bíblia história de homens como Paulo, Pedro e Tiago 

falando sobre a alegria durante os seus sofrimentos. 
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   Mas essa alegria só é possível através do Espírito Santo. 

Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Entrar em 

sua presença liberta você de todos os seus fardos. Ele o 

convida todos que tiverem cansados e sobrecarregados, 

porque seu julgo é suave e o fardo é leve.  Quando nos 

achegarmos a Ele por Ele, receberemos força. (Quando 

vamos a Ele por algo que não seja Ele, sentimos falta 

Dele). Permanecer Nele é a coisa mais importante. Uma 

vez que você tenha um vislumbre Dele, Ele o libertará. Há 

alegria no sofrimento, porque Ele está lá.  

 

LÁZARO 

 

Houve outro momento de sofrimento na vida de Jesus 

sobre o qual quero falar, porque nos ajuda a ver a vida da 

perspectiva de Jesus. Durante Seu ministério, Jesus passou 

muito tempo em um lugar chamado Betânia. Enquanto 

estava lá, muitas vezes passava algum tempo na casa de 

Maria e Marta, que tinham um irmão chamado Lázaro. 

Sabemos que Maria amava muito a Jesus, foi ela quem 

derramou perfume sobre Ele e enxugou os pés com os 

cabelos. Quando essas irmãs enviaram uma mensagem a 

Jesus sobre a doença de Lázaro, elas disseram: “Senhor, eis 

que aquele a quem Tu amas está enfermo”.11 Lázaro era 

um bom amigo de Jesus.  
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   Quando Jesus descobriu que 

Lázaro estava doente, Ele disse: 

“Esta doença não é para morte, mas  

para glória de Deus, para que o Filho 

de Deus seja glorificado por meio dela”.12 Mas em vez de 

ir direto para curar Lázaro, Ele esperou dois dias antes de 

partir para Betânia. Durante esse atraso, Lázaro morreu. 

   Quando Jesus finalmente chegou, Marta lhe disse: 

“Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria 

morrido”.13 Se tem um momento de sofrimento, é este. 

Houve muito luto e tristeza. Minha pergunta é: por que 

Jesus esperaria dois dias? Lázaro teria sido curado se não 

tivesse demorado. 

   Jesus tranquilizou Marta dizendo-lhe que seu irmão 

ressuscitaria. Marta disse: “Eu sei que ele ressuscitará na 

ressurreição, no último dia”.14 Marta só conhecia Jesus de 

uma forma limitada, ela não percebeu que seu poder de 

ressurreição poderia ser visto naquele momento . Enquanto 

tanta coisa acontecia fora do túmulo de Lázaro, lemos estas 

palavras:  

 

"Jesus chorou." 

 

JOÃO 11:35 

 

    Por que Jesus choraria? Ele esperou dois dias, embora 

pudesse ter vindo mais cedo. Ele sabia que poderia 

ressuscitar Lázaro dentre os mortos. 

    

 

“Há alegria no 

sofrimento, 

porque Ele está 

lá.”  
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 Acredito que Jesus chorou porque as pessoas não tinham a 

revelação de quem Ele era. Eles não conheciam sua 

natureza completamente. Deus está chorando para que o 

conheçamos mais, e o sofrimento que experimentamos nos 

permite descobrir mais de sua natureza. Toda a cena estava 

cheia de dúvidas e decepção em meio ao sofrimento, mas 

então Jesus chamou Lázaro para fora da sepultura, e ele 

saiu embora estivesse morto por quatro dias! 

   As pessoas conheciam Jesus como o Curador, Ele havia 

curado muitas pessoas até aquele momento, mas agora o 

conheciam como o Ressurreto. Os dois dias de dor que 

suportaram fizeram com que recebessem a revelação de 

Jesus como a ressurreição e a vida. Daquele ponto em 

diante, eles sabiam que Ele não era apenas o Curador, mas 

também o Ressuscitador. Jesus quer nos dar revelação 

através do Espírito Santo, revelação de quem Ele é, através 

do sofrimento, se permitirmos que Ele faça isso. Podemos 

não entender o que Ele está fazendo, mas Ele sabe. Permita 

que Ele cumpra sua obra e o leve mais fundo na revelação 

de sua natureza. Oh, que alegria é ter uma revelação mais 

profunda de quem Ele é!  

 

UNIÃO COM JESUS 

 

Jesus passou por tudo isso por nós, pela nossa salvação e 

pela nossa liberdade, para nos ajudar em nosso sofrimento; 

Ele suportou tudo. E agora podemos participar do 

sofrimento e nos tornar íntimos com Ele através dele.  
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Tornamo-nos um com Ele não apenas pela intimidade na 

oração, mas também pela intimidade no sofrimento. Às 

vezes permitimos que o sofrimento nos afaste de Deus.  

Talvez seja porque o culpamos por nossa dor, ou achamos 

que temos que lidar com os nossos sofrimentos sozinhos. 

Mas seu coração sempre foi para nos aproximarmos Dele 

em meio ao sofrimento.  

       Há uma união e intimidade com  

Deus que encontramos através da  

oração, adoração, esperando nEle e  

meditando na Palavra. Mas há  

também um tipo diferente de intimidade  

que você nunca experimentará a menos que venha através 

do sofrimento, assim como o casal que passou por 

dificuldades juntos, “Na alegria, Na tristeza, na riqueza, na 

pobreza, na saúde e na doença”. Como dizem nos votos de 

casamento. Não sou casado, mas sei que os casais, que são 

mais próximos e mais íntimos no amor são aqueles que 

sobreviveram juntos as batalhas. Eles não apenas 

sobreviveram; mas andaram e conversaram juntos durante 

tudo isso. Você precisa andar e falar com Cristo durante a 

provação. Não devemos apenas passar por isso e sair mais 

fortes. Não. Há algo que Cristo quer que você ganhe neste 

lugar.  Aceite-o. Receba-o.  

                                           Assim como o assunto de                 

                                                 identidade que vimos   

                                                 anteriormente neste livro, há  

                                                  muitas revelações da  

                                                  natureza de Cristo que você  

                                                  não ganhará em nenhum  

“Tornamo-nos um 

com Ele não apenas 

pela intimidade na 

oração, mas também 

pela intimidade no 

sofrimento.” 

“Mas há também um 

tipo diferente de 

intimidade que você 

nunca experimentará 

a menos que venha 

através do 

sofrimento.” 
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lugar, exceto pela tempestades da vida. As pessoas em 

Betânia só descobriram o poder da ressurreição de Jesus 

depois que Lázaro estava morto há quatro dias. Através do 

seu sofrimento, você verá a ressurreição e o poder da 

reação, assim como aconteceu na vida de Lázaro. Você 

ganhará uma revelação que as pessoas ao redor de Lázaro 

ganharam. 

    No entanto, uma coisa é receber revelação sobre o que 

Jesus pode fazer, mas outra é tornar-se verdadeiramente 

íntimo de Jesus. O sofrimento é um convite para participar 

de Cristo através do seus sofrimentos. Tornamo-nos um 

com Ele no sofrimento. Jesus sabe o que é sofrer, e é 

quando nos humilhamos, nos ajoelhamos e clamamos a Ele 

que nos tornamos um com Ele. Busque a intimidade!  Há 

uma visão de Cristo que você obtém através do sofrimento.  

     Atravessamos o sofrimento, não  

importa como nos sentimos. Mas não  

apenas avance; receba dele. E quanto  

você receberá depende de você.  

Pergunte a Ele: “Senhor, o que posso ganhar com isso?  

Não quero passar por isso à toa. Eu quero ganhar alguma 

coisa.”  Você sabe o que vai ganhar? Intimidade mais 

profunda. Você o entende, porque Ele entende você. 

    Se estivermos realmente famintos por conhecer mais a 

Jesus, vamos abraçar o que for preciso para tornar isso 

possível. Se é o sofrimento que nos aproximar dEle, 

seremos alegres sabendo que ele está nos formando à 

imagem de Cristo. Isso nos aproxima dele, o que é uma  

 

 

“Há uma visão de 

Cristo que você 

obtém através do 

sofrimento.” 
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alegria para todos os que têm fome. Nós agradecemos a 

Ele por esses momentos? Obrigado, Deus, por me amar o 

suficiente e não me permitir que saísse da mesma forma 

que entrei!! E se o sofrimento é o que vai me mudar, eu 

vou agradecer a Ele por usá-lo para o meu bem. 

    Sofrimento e intimidade andam juntos em toda a 

Escritura. Muitos dos profetas e patriarcas do passado 

passaram por intenso sofrimento. Mas eles estavam perto 

do coração de Deus. Paulo disse que queria conhecer a 

Cristo, “o poder de sua ressurreição, e a comunhão dos 

seus sofrimentos.”15 Muitas vezes queremos conhecer seu 

poder, mas ficamos longe de Seu sofrimento. Outra palavra 

para “comunhão” é a “intimidade.” Você conhece a 

intimidade do sofrimento de Jesus? 

    A Palavra de Deus diz: “Porque não temos um sumo 

sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 

fraquezas; antes, como nós, em tudo foi tentado, mas sem 

pecado.”16 Durante sua vida na terra, Jesus foi tentado, ou 

testado, de todas as maneiras que nós somos. E sabemos 

que, porque Ele experimentou as provas e “sofreu, sendo 

tentado, pode socorrer aos que são tentados.”17 

    Nunca podemos reclamar que Deus não entende o que 

estamos passando, por mais doloroso que seja. Quando 

percebemos a profundidade dos sofrimentos de Cristo, 

podemos ver que Ele sabe exatamente como é. Já falamos 

sobre esses testes que temos na vida e como é importante 

levá-los a sério, por isso temos que refazê-los. Faça o teste  
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e veja o que você pode ganhar com isso. Veja a união com 

Cristo e Sua revelação que você pode receber do teste. 

Caso contrário, você perderá o tesouro, porque Ele trabalha 

em conjunto para o seu bem. Se você estiver em sincronia 

com Ele, você receberá a bondade que Ele tem para lhe 

dar. 

    Às vezes somos até testados nas bênçãos. É fácil ser 

complacente quando as coisas vão bem, e podemos 

esquecer de nos aproximar de Jesus. Mas precisamos estar 

sempre em adoração, sejam os tempos bons ou ruins. Os 

israelitas voltaram a Deus repetidamente quando os tempos 

eram difíceis, mas na prosperidade, eles o esqueceram. Se 

aprendermos a adorar verdadeiramente quando os tempos 

forem bons, as dificuldades não nos dominarão, porque 

simplesmente continuaremos adorando como sempre 

fizemos. Esse é o segredo para enfrentar o sofrimento. Não 

espere até que chegue para ter intimidade com Jesus. 

Comece agora, e então você já estará no fluxo do Espírito, 

e Ele o conduzirá através das provações. 

     A Bíblia diz: “Bem-aventurados os humildes de 

espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados 

os que choram, porque serão consolados.”18 Deus procura 

um coração quebrantado e contrito. Este é o lugar onde ele 

espera por nós, no meio do quebrantamento. Quando 

menos sentimos que Ele está lá, é onde Ele está. A chave é 

ter intimidade com Deus. Quando buscamos a Deus 

profundamente nos tornamos mais íntimos dele. Seja um 

com Ele! Muitas vezes me apeguei a Deus, e Ele se tornou  
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mais real para mim, não apenas nos momentos bons, mas 

também nos momentos difíceis. Ele falava comigo, e eu 

sabia que Ele estava lá, mais claramente do que em 

qualquer outro momento.  

    Há coisas que surgem nas lutas que não surgem em 

nenhum outro lugar. Existem certas características que 

surgem em tempos de caos que não aparecem em nenhum 

outro lugar. E você verá um lado de Deus no sofrimento 

que talvez não veja em nenhum outro momento. Você verá 

o Seu conforto.  

 

CONFORTO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Antes de Jesus subir ao céu, Ele prometeu a Seus 

discípulos que enviaria “o Consolador.”19 Ele não nos 

deixaria sozinhos para sair desta vida, mas sempre 

planejou enviar o Espírito Santo para viver em nós. O 

Espírito Santo é o Consolador. E você experimentará o Seu 

conforto quando se encontrar em uma situação 

desconfortável.  

                                            Não é fácil passar pelas  

                                                 dificuldades da vida, mas é  

                                                muito mais fácil quando você  

                                                 tem o Consolador andando  

                                                 com você. Quando seu fardo  

                                                 é pesado para carregar, pode  

                                                 pesar até o ponto do 

desespero. Mas se você permitir que o Espirito Santo 

 

 

“O Espírito Santo é o 

Consolador. E você 

experimentará o Seu 

conforto quando se 

encontrar em uma 

situação 
desconfortável.” 
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carregue por você, e entregar tudo a Ele, o fardo não será 

mais seu para carregar. Isso se tornará uma alegria, porque 

Ele estará com você em tudo. Há alegria do outro lado da 

provação.  

    Se você acolher o Consolador, em sua vida durante os 

tempos de dificuldade, você descobrirá que Ele está feliz 

por estar com você. E ao longo do caminho, você o ouvirá 

sussurrando coisas como: “Não temas, porque eu sou 

contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te 

fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha 

justiça.”20 e “[Lance] sobre ele toda a sua ansiedade, 

porque ele tem cuidado vocês.”21 
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          AS CONSEQUÊNCIAS 
 

 

 

 

 

É fácil ficar desanimado quando as paredes da vida 

parecem estar desmoronando ao seu redor e as promessas 

de Deus parecem estar em ruínas. Tenho pensado muito na 

história de Neemias, alguém que conhecia bem essa 

realidade. Ele experimentou seu quinhão de sofrimento, 

pessoalmente e junto com seu povo, mas sabia o que 

significava perseverar até o fim. 

      A história começa com um relato de que os muros de 

Jerusalém foram derrubados e os portões queimados com 

fogo. Neemias chorou ao ouvir isso sobre a cidade que ele 

amava. Jerusalém, a cidade onde Deus deveria habitar, 

estava em ruínas. 

      Na época, Neemias estava em cativeiro na Pérsia com 

outros judeus. O rei deu-lhe permissão para voltar a 

Jerusalém para reconstruir seus muros. Este foi um 

momento emocionante para todos, pois esperavam 

ansiosamente por uma restauração    na cidade de 

Jerusalém.  Mas assim que começaram esse projeto, 

enfrentaram intensa oposição, especialmente de dois 

homens: Sambalate e Tobias. Neemias diz: “Eles riram de 

nós e nos  

 



 

Desprezaram.”1 No versículo a seguinte diz que, 

“[Sanbalate] ficou furioso e muito indignado, e zombou 

dos judeus.”2 Esses homens foram ainda mais longe, 

tramaram levar um exército para atacar Jerusalém. Eles 

queriam provocar revoltas e confusão, isso tudo para parar 

o trabalho, mas Neemias e o povo continuaram. Eles 

acreditaram tanto na visão que nada iria detê-los. 

    Quando Sambalate e Tobias souberam que Neemias 

havia terminado de reconstruir o muro, sugeriram um 

encontro com ele, planejando prejudicá-lo. Então enviaram 

cartas ameaçando Neemias, tentando assustá-lo. Eles até 

enviaram um falso profeta para tentar colocar medo nele, 

mas Neemias percebeu que esse “profeta” não foi enviado 

por Deus. 

    O inimigo quer trazer o caos para as pessoas ao seu 

redor para tentar parar o trabalho. Ele vai zombar de você e 

ameaçá-lo. Seu objetivo é fazer com que você caia no 

pecado para que ele possa usá-lo contra você. Ele quer que 

você combata fogo com fogo. E quando seus olhos não 

estão em Deus, você cairá nos esquemas do inimigo, assim 

como Pedro, que começou a afundar quando ele tirou os 

olhos de Jesus. É por isso que é tão importante ter visão. Se 

as pessoas não soubessem qual era o objetivo final, 

poderiam ter desistido facilmente. Mas porque eles podiam 

ver as consequências, nada poderia detê-los. O mesmo é 

verdade em sua vida. Quando o inimigo tenta trazer 

confusão e medo, apenas lembre-se das promessas que 

Deus lhe deu. 
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    Lembre-se do que Paulo disse a Timóteo: “Timóteo, 

meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já 

proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você 

combata o bom combate.”3 Quando você recebe palavras 

proféticas de Deus, Ele está lhe mostrando o que está por 

vir para que, quando o inimigo tentar semear a dúvida em 

sua mente, você será capaz de lutar porque você pode ver 

as consequências.  

    Neemias continuou construindo o muro porque sabia 

que Deus estava com ele e o ajudaria a conquistar a vitória 

e terminar a construção do muro. Ele permaneceu focado 

no Senhor. Ele sabia que o muro ficaria pronto mesmo com 

todos os obstáculos e dificuldades que estavam no caminho 

para detê-lo. É engraçado como funciona, geralmente, 

quando você enfrenta obstáculos, isso mostra que você está 

fazendo algo certo. Amigo, não ceda e não desista. Esta 

geração precisa de você. Eles precisam de sua revelação do 

Pai depois desta temporada.  

    Depois que o muro foi concluído,  

o avivamento começou em toda a  

terra por muitos anos. As pessoas  

traziam suas ofertas para o armazém.  

No capítulo 13, diz que Neemias voltou e descobriu que 

Tobias estava morando no armazém, onde  as ofertas do 

povo estavam destinados a ir. (Lembre-se, Tobias foi um 

dos homens que insultou Neemias enquanto ele estava 

construindo o muro.)  Tobias estava morando lá, porque o  

 

 

 

“Esta geração 

precisa de você. 

Eles precisam de 

sua revelação do 

Pai depois desta 

temporada.” 
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sacerdote corrupto o deixou entrar, e as pessoas não 

podiam trazer suas ofertas (adoração), e o avivamento 

parou. Outras coisas estavam ocupando a sala, para que as 

pessoas não pudessem trazer seu sacrifício e trazer a 

adoração verdadeira. 

     Quando Tobias começou a viver no armazém, os 

sacerdotes e levitas deixaram seus chamados, uma 

porcentagem das ofertas iria para eles para sustentar suas 

famílias, então, sem que as ofertas chegassem, eles 

voltaram a trabalhar em empregos regulares. Alguns de nós 

hoje colocamos “Tobias” no lugar onde a adoração deveria 

ser. Permitimos que outras coisas reinem no lugar onde 

deveria ser o culto. Talvez seja preocupação ou medo; 

talvez seja pecado; talvez seja ganância ou dinheiro; talvez 

seja luxúria ou até orgulho de nossas conquistas. Amigo, 

remova o Tobias e permita que um novo rio flua em sua 

vida. Em tempos de dificuldade, essas coisas aparecerão, 

se tivermos em adoração, iremos adorar automaticamente 

em meio às lutas. 

     Mesmo que você esteja no meio de um avivamento, isso 

não significa que não haverá provações e coisas que vêm e 

tentam roubar sua atenção. O inimigo tentará qualquer 

coisa para impedir o que Deus está fazendo. Mas Neemias 

foi persistente em meio aos ataques, sofrimentos, 

dificuldades e confusão, e acabou conseguindo. 

      Por que Neemias avançou com a construção dos muros 

mesmo enfrentando tanta oposição? Ele sabia o quanto o  
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trabalho era importante e podia ver as consequências. Ele 

podia ver o reavivamento que viria e a restauração da 

adoração verdadeira na cidade de Jerusalém. Se Deus o 

chamou para alguma tarefa, certifique-se de pedir a Ele que 

lhe dê visão, “Onde não há visão, as pessoas perecem.”4 

Quando você puder ver as consequências, todas as bênçãos 

que estão à sua frente, nada poderá impedi-lo de terminar o 

trabalho que Deus o chamou para fazer. 

Então, o que podemos esperar depois do sofrimento?  

 

 

FRUTIFICAÇÃO 

 

Deus tornou possível para nós experimentarmos alegria 

enquanto ainda estamos sofrendo. Mas chegará um 

momento em que finalmente verá o avanço pelo qual 

estava orando. Talvez seja a cura que você precisa, um 

milagre financeiro ou a restauração de um relacionamento. 

Qualquer que seja sua provação, e não importa quanto 

tempo você esteja passando por ela, sempre há um 

momento de liberdade quando você entra na próxima 

estação da vida: as consequências. 

     Paulo disse: “Se esperamos em Cristo só nesta vida, 

somos os mais miseráveis de todos os homens.”5 Ele não 

quer dizer que não teremos bênçãos nesta vida, mas que 

precisamos sempre manter nossos olhos no céu, aonde todo 

sofrimento cessará. Mas Deus quer que dêmos frutos nesta  
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estação. Para que uma semente cresça e dê frutos, ela 

precisa ser plantada, colocada na terra. Então ela poderá 

crescer ao máximo. E se for bem podada, dará muitos 

frutos. 

    O fruto de sua vida não irá apenas beneficiá-lo; também 

beneficiará aqueles que estarão ao seu redor. Uma macieira 

não come maçãs! Beneficia aqueles estão ao seu redor que 

comem de seus frutos. Quanto mais permitirmos que Deus 

nos poda e corte qualquer coisa que não precise estar lá, 

mais frutíferos nos tornaremos para nós mesmos e para os 

outros. 

                                                          Pode haver épocas em  

                                               que você está constantemente  

                                                investindo em outra pessoa e  

                                                se sente desanimado porque  

                                                não vê nenhum fruto. Teve  

                                                um amigo que eu investi  

                                      muito tempo, provavelmente 

cerca de dois anos. Na época, não vi nenhum fruto. 

Eventualmente, ele começou um negócio e, depois de um 

tempo, tornou-se muito frutífero. Tudo o que foi semeado 

durante esses dois anos foi semeado para aquele momento. 

Agora fico feliz ao ver o fruto em sua vida. 

    É fácil ser grato quando olhamos para trás em épocas 

difíceis em nossas vidas. Podemos ver o que Deus estava 

fazendo para nos treinar e equipar, e como somos melhores 

agora por causa disso. Mas pode ser difícil ser grato  
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enquanto ainda estamos passado pela provação. Portanto, 

temos que olhar para as consequências e ver que bênçãos 

nos esperam do outro lado. A Bíblia está cheia de 

promessas de que veremos avanços, não importa em qual 

provação estejamos passando.  

 

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.” 

 

SALMOS 30:5 

 

“Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em 

veste de alegria.” 

 

SALMOS 30:11 

 

 

“Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria 

colherão.” 

 

SALMOS 126:5 

 

 

     A única razão pela qual o inimigo nos ataca é porque 

ele sabe que há algo do outro lado que vale a pena resistir. 

Basta olhar para o fruto de Jesus: Ele ressuscitou dos 

mortos! Porque Ele sofreu e morreu, e então ressuscitou, 

Sua missão foi multiplicada por toda a terra. Tudo o que 

Jesus fazia tinha um propósito; Ele nunca sofreu sem  
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motivo. Por fim, por causa de Seu sofrimento, Ele pagou o 

preço pelo perdão dos pecados e abriu o caminho para o 

Espírito Santo vir e encher seu povo. Ele foi altamente 

exaltado pelo Pai e recebeu o nome acima de qualquer 

outro nome.6 Agora Jesus está colhendo sua recompensa, 

que é todos nós, e Ele está vivendo dentro de nós. Nós, a 

Igreja, somos a recompensa dada a Jesus. Ele sofreu tudo 

para que “Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com 

alegria.” Ele poderia redimir-nos de volta para si mesmo 

como Sua noiva. Se o fruto de Jesus não te alegrará, nada 

mais o alegrará. 

     Veja José, Davi, Daniel e Moisés. Todos esses homens 

passaram pelo sofrimento, mas viram grandes frutos. José 

foi de uma prisão para o palácio. Davi era um fugitivo que 

fugia do rei Saul, que estava tentando matá-lo, mas depois 

também acabou no palácio. Daniel foi colocado no 

comando depois de ser jogado na cova dos leões. Em um 

momento, Deus levou esses homens do poço para o 

palácio. Ele pode resolver seu problema da noite para o 

dia. Quando Moisés foi chamado para liderar o povo de 

Israel para fora do Egito, ele enfrentou muitas dificuldades 

e grande oposição. Mas através de tudo isso, ele viu sinais 

e maravilhas incríveis, como a abertura do Mar Vermelho e 

a provisão sobrenatural de comida no deserto. 

    No caso de José, ele continuou a honrar a Deus e servir 

aos outros enquanto estava na prisão. Seus dons ainda 

funcionavam na luta. Você pode facilmente desanimar e  
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ficar sentado no canto, mas Deus quer continuar usando 

você durante a provação. Davi foi usado por Deus antes 

mesmo de se tornar rei. Todos esses homens viram fruto 

em seu sofrimento, mas também grande avanço e 

exaltação. Se você estiver no meio de uma provação, 

lembre-se de que Deus quer que você dê bons frutos 

durante e depois. Você pode esperar o dia em que passará 

no teste e Deus lhe confiará coisas maiores. 

     O livro de Atos mostra o fruto da vinda do Espírito 

Santo. Através de grande perseguição, o Evangelho foi 

espalhados pelo mundo. O sofrimento o empurra para sua 

vocação e destino. Muitos de nós têm medo de entrar em 

nosso chamado quando parece tempestuoso. Mas os 

discípulos foram aonde Jesus os chamou, mesmo quando 

uma tempestade assolava o mar.  Pedro descobriu uma 

nova revelação: que ele poderia andar sobre as águas se 

mantivesse os olhos em Jesus. 

     Lembre-se do que Paulo disse: “Porque para mim tenho 

por certo que as aflições deste tempo presente não são para 

comparar com a glória que em nós há de ser revelada.”7 

Deus preparou a glória para você andar nela.  Se você 

realmente acredita nisso, você pode passar por qualquer 

coisa com alegria em seu coração. O presente pode ser 

cheio de sofrimento, mas o resultado é a glória.  

 

AUTORIDADE E INTIMIDADE 

 

Eu sempre experimentei um aumento depois de sofrer. 

Quando voltei da Índia, comecei a ver milagres nas ruas da  
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América como nunca tinha visto antes. Muitas coisas que 

Deus havia falado em meu coração começaram a acontecer 

após esta viagem. 

    Em outra ocasião, fiz uma viagem ao México por conta 

própria. Quando cheguei, não sabia o que ia acontecer. 

Entrei em um carro e, enquanto dirigíamos, tudo o que 

pude ouvir foi a palavra “cartel” sendo dita repetidamente. 

Eu estava com medo e estava passando por uma intensa 

guerra espiritual. Eu sabia que Deus tinha me chamado, 

mas naquele momento, foi uma luta. Fui levado a uma casa 

e o pastor chegou em um caminhão novinho em folha para 

me levar ao hotel. Tudo acabou bem, e eu preguei a 

Palavra exatamente como Deus me chamou para fazer. 

    Quando voltei dessa viagem, sabia que havia alcançado 

um novo nível de autoridade Espiritual. Comecei a me 

mover com mais força, vendo mais milagres, e novas 

portas começaram a se abrir. Parece que esse é o processo 

pelo qual Deus me conduz todas as vezes. Primeiro Ele 

fala comigo e revela o que Ele quer fazer através da minha 

vida. Então Ele me permite passar por provações para que 

a palavra que Ele falou possa ser testada. Finalmente, após 

o teste, há grande produtividade. Aquele que é testado 

pode ser confiável.  

                                          Não era apenas uma nova  

                                              autoridade que eu via. Através  

                                               do sofrimento, vi minha 

identidade em Cristo mais claramente do que nunca. Por 

causa disso, não precisava mais da aprovação dos homens;  

 

 

“Aquele que é testado 

pode ser confiável.” 
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Eu simplesmente precisava acreditar no que Deus havia 

falado comigo e ser obediente ao seu chamado. O discípulo 

João descreveu a si mesmo como aquele a quem Jesus 

amava. João sabia quem ele era em Cristo. Através das 

dificuldades que enfrentei, agora sei que tenho tudo em 

Cristo. 

    Tudo o que passei me fez ser quem eu sou hoje. Me 

sentir mais próximo dele nos momentos mais difíceis da 

minha vida. Descobri o quão real Ele é; e que realmente 

Ele luta por mim; e todas as coisas Ele trabalha  para o 

meu bem. Os milagres fluíram mais livremente no meio 

das tempestades, quando estou fraco e quebrado, porque 

sei que Ele é minha força e dou a Ele toda a glória. 

    Em meio ao sofrimento, eu encontrei um bom Pai, 

Mestre, Consolador, Ajudador e recebi sua presença e 

consolo. E eu ainda o encontro lá, uma, duas e quantas 

vezes que for preciso ter que passar pelo processo. É como 

se Ele estivesse esperando lá no sofrimento por mim. Não 

que Ele não esteja lá em outros momentos, sabemos que 

Ele sempre está lá, em todas as estações. Mas há uma 

experiência única de sua presença porque Ele também 

passou pelo sofrimento como homem. 

    Mas lembre-se, não basta vir a Ele quando as coisas 

estão difíceis. Devemos prezar esta intimidade com Ele em 

todos os momentos.  
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A ALEGRIA 

 

Você passará por sofrimento nesse mundo; porque não 

podemos evitá-lo. Em meio ao sofrimento, você 

encontrará montanhas, e vales. Mas lembre-se do que o 

Rei Davi escreveu: “Ainda que eu ande pelo vale da 

sombra da morte, não temerei mal algum; porque Tu estás 

comigo.”8 Ele está com você em todas as estações. 

    Não persiga o chamado em sua vida; persiga Jesus. Se 

você está perseguindo apenas o seu chamado, no momento 

em que as coisas ficarem difíceis, e quando o sofrimento 

vier, em vez carregar a sua cruz, você irá desistir. Já vi 

muitos jovens desistirem quando as coisas ficaram difíceis. 

Eles jogaram sua cruz no chão porque queriam cumprir seu 

chamado mais do que apenas conhecer Jesus. Você 

receberá seu chamado primeiro, mas depois o sofrimento 

testará se você está focado em seu próprio sucesso ou na 

intimidade com Ele.  

                                                Permita que o Senhor  

                                                  carregue os fardos por você. 

                                                   Se você permanecer nele, 

você dará frutos em todas as estações. Esta permanência é 

a chave para a vida. Se você quiser superar o sofrimento, 

você deve aprender a permanecer. Ele é sua força e fonte, e 

Ele deve se tornar isso, não apenas algo sobre o qual 

falamos, mas algo que vivemos todos os dias. Se Ele é 

verdadeiramente tudo pelo que vivemos, então, mesmo em 

meio ao sofrimento, Ele ainda será o nosso número um. 

 

 

“Não persiga o 

chamado em sua vida; 

persiga Jesus.” 
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    É tudo sobre Jesus! Ele é o seu destino e propósito. 

Quando você permanece com Ele, terminará em seu 

propósito. Se Ele for o número um, os vales não o 

impedirão de cumprir tudo o que Ele planejou para sua 

vida. É uma alegria quando você entende isso. E sua 

alegria não depende da suas circunstâncias ou de seu 

chamado; é encontrada somente em Jesus. 

     Enquanto corremos a corrida, não olhamos para o nosso 

chamado, olhamos para Jesus. É uma alegria porque Ele é 

a verdadeira alegria do sofrimento, felicidade e paz. Se 

você realmente viver sua vida para Ele, você permanecerá 

em paz e em alegria porque seus olhos estão fixos nele e 

não em seus problemas. É uma alegria porque Ele está lá! 

Onde quer que Ele esteja, há alegria e liberdade. Liberdade 

de suas preocupações e dores. Alegria porque há frutos 

crescendo durante o processo, e você ganhará revelação, 

filiação, identidade, frutos, intimidade e muito mais. 

Apenas não o perca de vista.  

    Comece agora, não quando  

ficar difícil. Busque-o agora.  

Ajoelhe-se e clame a Ele para  

que você possa amá-lo da maneira que deveria. Ele está 

pronto e esperando por você para buscá-lo com todo o seu 

coração. Se você tentar avançar usando sua própria 

habilidade, descobrirá que o sofrimento o faz se desesperar 

e até desistir. Mas se você perceber que Ele quer ser sua 

força e sua fonte de vida, você encontrará alegria, não 

importa o que aconteça.  

 

 

“Ele está pronto e 

esperando por você 

para buscá-lo com 

todo o seu coração.” 
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                                                           Não há outra fórmula;   

                                                      Jesus é a fórmula. Muitas  

                                                     vezes tentamos juntar 

fórmulas de como conseguir, através do passo a passo. No 

entanto, o deserto, a provação, o teste ou a disciplina de 

cada um são diferentes. Mas não há uma fórmula. Este 

livro não lhe deu uma fórmula; mas lhe mostrou que Jesus 

é a verdadeira alegria durante o sofrimento, esse livro é um 

encorajamento para você manter seus os olhos fixos em 

Jesus. O que quer que você esteja fazendo, para passar 

pelos momentos difíceis, saiba que é tudo sobre Jesus. 

Continue como seus os olhos fixos Nele e o siga. E quando 

as pessoas olharem pra você caminhando pela tempestade 

com a cabeça erguida, elas irão questionar o que há de 

diferente em você. Sua alegria em meio ao sofrimento trará 

avanços e esperança para os outros. 

     As pessoas precisam ver alguém que possa resistir ao 

fogo, porque sua vitória se tornará inspiração para elas, e a 

sua revelação ajudará no avanço delas. Quando você passa 

pela tempestade com a verdadeira alegria que é Cristo, 

você abre o caminho para que outros também possa passar 

por ela com Cristo. Então, abrace cada momento, olhando 

para Jesus.  

 

 

 

 

 

“Não há outra fórmula;                                                  
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         SOBRE O MINITÉRIO 

 

 

Global Revival foi fundada por Mark Morozov. Nossas 

orações são para despertar o coração das pessoas para ver 

almas salvas não apenas localmente, mas também 

globalmente. Queremos nos tornar uma plataforma para a 

próxima geração. Atualmente, estamos usando nossos 

relacionamentos e recursos o máximo possível para ver a 

grande comissão ser cumprida por meio de muitos jovens 

evangelistas em parceria com o Global Revival. O 

ministério se concentra em diferentes ângulos para equipar 

o corpo global evangelisticamente. Caro amigo, se o corpo 

de Cristo precisa de alguma coisa, é ser revivido e 

equipado para sair e ganhar outras almas. O evangelismo é 

como uma vitamina essencial para o cristão. No final de 

nossas vidas estaremos diante de Deus. Levaremos apenas 

a nós mesmos e aos outros, não qualquer um de nossos 

bens ou pertences. Nós patrocinamos e enviamos jovens 

evangelistas. Você pode se juntar a nós hoje na divulgação 

do Evangelho de Jesus Cristo em oração e/ou 

financeiramente. Atualmente estamos viajando local e 

globalmente vendo Deus se mover em sinais e maravilhas!  

 

 

 

 

 

 

 



 

NOSSA DECLARAÇÃO DE VISÃO 

 

Reviver 

Para que nossa geração seja ativada, primeiro eles 

precisam ser reavivados através da pregação do Evangelho. 

 

Discípulo 

Nós nos concentramos em discipular o povo de Deus 

através do ensino bíblico e treinamento individual. 

 

Unir 

Jesus disse: “uma casa dividida contra si mesma não pode 

subsistir”. Trabalhamos para unir o corpo de Cristo a fim 

de levar o reino adiante. 

 

Ativar 

Uma vez que um discípulo foi criado, ele precisa ser 

ativado no chamado que Deus tem em sua vida.
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MARK MOROZOV é o 

diretor fundador da Global 

Revival. O desejo do seu 

coração é ver uma geração 
reavivada por Jesus, 

caminhando em todo o seu 

potencial em Jesus Cristo. Ele 
deseja ver muitas pessoas 

impactando suas próprias 

esferas de influência. Mark é 
um  avivalista que viaja por 

todo o mundo pregando Jesus 

Cristo com poderosos sinais e 

maravilhas seguindo.   
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